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َِِِّْ  ِبْسِم ِنَمْحَّرلا ِهللاِِِّْْ
TERJEMAHAN AL IQNA' 

 اإِلْقنَاع
 

َلاِط اْاُ ْ تَِقٌِي أَْقدَاً ا، .  ِْ ِي اّاِ ااّلْ َ ِ  ااّلِ ٌيِ  ِ ااِّذي نََشَل ِاْلعُلََ اِء أَْعََلً ا، َوثَ َّت اَُهْي َعلَى ااّصِ اْاَ ْ دُ ِاّ
ٌنٌِِّة َوَ ْعِل َِة اْْلَْ َكاِي، َوَ عََ  َ قَاَي اْاِعْلِي أَْعلَى َ قَاٍي، َو َّ َ  اْاعُلََ اءَ  َوأَْودََع اْاعَاِل ٌَِ  اََطائَِف   ِِإقَاَ ِة اْاُ َ جِ اادِّ

ْاَهاِي، ِه  َُهْي أَْهُ  اْاُ َ اَ َلِة َواإْلِ  َوأَذَاَ  اْاُ ِ  ٌَِّ  اَذّةَ قُْل ِِ  ،َوَو َّ  اْاعَاِ ِلٌَ  ِاِ ْدَ تِِ   ََهَ ُلوا اَِذٌذَ اْاَ نَايِ  ِ ّلِ
. َوأُْنِ ِ   ََش َلَُهْي َعْ  َ ِ ٌيِ اْْلَنَايِ 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengibarkan bendera para 
ulamak1, yang menetapkan tapak kaki mereka di atas jalan yang lurus, yang menjadikan 
makam ilmu setinggi-tinggi makam, yang melebihkan para ulamak dengan mendirikan 
hujjah-hujjah ugama dan mengetahui hukum-hukumnya, yang menyimpankan pada 
para „arifin akan rahsiaNya yang seni maka mereka itu ahli muhadharah dan ilham, 
yang mentaufikkan para „amilin yang beramal untuk berkhidmat kepadaNya maka 
mereka meninggalkan kelazatan tidur, dan yang memberi para kekasihnya merasai 
kelazatan dekat kepadaNya dan jinak denganNya maka ia menyibukkan mereka dari 
semua makhluk.  
 

ْنعَاِي، أَْ  ََل إاَ َ إَّل اّاُ َوْ دَهُ ََل َشِلٌَك اَ ُ اْاَ ِلُك اْاعََّلُي، َوأَْشَهدُ  َوأَْشَهدُ  أَْ َ دُهُ  ُْ َ انَ ُ َوتَعَااَى َعلَى َ ِزٌِ  اإْلِ
هُ َوَ ِلٌلَ ُ إَ اَي كُّ ِ إَ اٍي َوَعلَى آِاِ   ُُ ًَ ٌِْ  َوَ لَّي َعْ دَهُ َوَل ُواُ ُ َوَصِف أَّ  َ ٌِّدَنَا َونَ ٌِّنَا مَحُمًَُّا َصلّى اّاُ َعلَ
 ِ ٌ ٌِْ  إاَى ٌَْوِي اادِّ ٌِْ  ُ تَََلِزَ  ٌّتِِ  ااّطٌِّ ٌَِ  ااّطاِهِلٌَ ، َصََلةً َوَ ََلً ا دَائَِ  .  َوأَْصَ ا ِِ  َوأَْزَواِ ِ  َوذُّلِ

Aku memujiNya, yang maha suci dan maha tinggi di atas pemberian ni‟mat yang besar, 
dan aku menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja, tidak ada 
sekutu bagiNya, raja yang maha mengetahui, dan aku menyaksikan bahawa penghulu 
kita dan nabi kita Muhammad selawat dan salam Allah di atasnya adalah hambaNya 
dan rasulNya dan orang pilihanNya dan kekasihNya, imam segala imam, dan ke atas 
keluarganya dan isteri-isterinya dan zuriatnya yang bersih lagi suci, sebagai selawat dan 
salam yang berkekalan yang lazim hingga Hari Agama. 
 

ًُّ اْاَ ِطٌُب  ْل ٌِنِ َ اِي اْاعَاِاِي : َو َْعدُ،  ٌََقُوُ  اافَِقٌُل إاى َلْ َ ِة َل ِِّ  اْاقَِلٌِب اْاُ ِ ٌِب، مَحُمٌَُّ ااّشِ إّ  ُ ْ تََصَل اإْلِ
ٌِْ  ْ ِ  أَْ َ دَ  ٌِ  أَْ َ ِد اْ   اْاُ َ  ِ ااّشِهٌِل  ِأَ ًِ  اْاعََّلَ ِة، اْاَ ْ ِل اْا َْ ِل اْافَّهاَ ِة ِشَهاِب اادُّْنٌَا َواادِّ ًّ اْْلَْصفََهانِ

شَُ اعٍ اْاُ َ ّ ى  ِ َاٌَِة اَِلْ تَِصاِل، اَّ ا َكاَ  ِ ْ  أَْ دَعِ ُ ْ تََصٍل  ًِ اْاِفْقِ  ُصنَِّف، َوأَْ َ يِ َ ْوُ وعٍ اَ ُ  ٌِِ  َعلَى 
ُح َ ا أَْشَكَ  ِ ْن ُ  ٌِْ  َشْلً ا ٌَُوّ ِ ًّ أَْ  أََ َي َعلَ ِدٌَ  إاَ ًّ اْاُ تََلدِّ ِ ْقدَاِل َ ْ ِ ِ  أُاَِّف، اْاتََ َس ِ نًِّ  َْعُض اْْلَِعّزِة َعلَ
ا إاَى ذَِاَك ِ ْ  اْافََوائِِد اْاُ ْ تََ ادَاِت َواْاقََواِعِد اْاُ َ ّلَلاِت ااّتًِ َوَ ْعتَها  ًِ شُُلوِ ً  َوٌَْفتَُح َ ا أُْغِلَ  ِ ْن ُ َ ا ًّ

ٌِْ   ًِ َ قَاِي إَ اِ نَا  َعلَى ااتّْن ٌِِ  َواْاِ ْنَهااِ َواْا َْهَ ِة،  َاْ تََ ْلت اّاَ تَعَااَى ُ دّةً ِ ْ  ااّزَ ا ِ  ٌْت َلْكعَتَ  َْعدَ أَْ  َصلّ
ًَ اّاُ َعْن ُ َوأَْلَ اهُ، َوَ عََ  اْاَ نّةَ ُ تَقَلّ َ ُ َوَ ثَْواهُ  ِ َلِ  ًّ . ااّشا ِِع

Selepas itu, maka kata si fakir kepada rahmat Tuhannya, yang hampir yang 
memperkenankan, Muhammad Syarbini al khatib : sungguhnya mukhtasar imam yang 
amat alim, dakwat yang melaut, yang amat faham, bintang yang menerangi dunia dan 
ugama, Ahmad bin Husain bin Ahmad al isfahani yang masyhur dengan Abu Syuja‟ 
yang dinamakan dengan Ghayah al Ikhtisar, tatkala ianya mukhtasar fekah yang paling 
indah yang pernah dikarang dan yang paling banyak menghimpunkan masaalah-
masaalah dari setiap karangan yang dihantarkan pada fekah di atas kadar tubuhnya 

                                                 
1
. iaitu yang menzahirkan kelebihan pada ulamak seperti kemampuan melihat dengan mata hati. 
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yang pernah disusun, meminta dari ku sebahagian orang-orang budiman kepada ku dan 
sentiasa berulang alik kepada ku agar aku letakkan ke atasnya satu syarah yang 
menjelaskan apa yang musykil darinya dan membuka apa yang dikuncikan darinya hal 
keadaan aku menghimpunkan kepada demikian itu faedah-faedah yang baik dan 
kaedah-kaedah yang telah disunting yang aku letakkannya didalam syarah-syarah ku di 
atas at Tanbih dan al Minhaj dan al Bahjah, lalu aku meminta Allah memilih untuk ku 
pada satu masa selepas bahawa aku selesai dua rakaat pada makam imam kita Syafi‟e, 
semoga Allah meredhainya dan menjadikan dia redha dan menjadikan syurga tempat 
kembalinya. 
 

 َلَّ ا اْنَشَلَح ِاذَِاَك َصْدِلي َشَلْعُت  ًِ َشْلحٍ تَقَلُّ  ِِ  أَْعٌُُ  أُوِاً ااّلَغ َاِت، َلاِ ًٌا  ِذَِاَك َ ِزٌَ  اْْلَْ ِل َوااثَّواِب، 
 ًَ ْطنَاَب اْاُ ِ ّ ، ِ ْلًصا َعلَى ااتّْقِلٌِب ِافَْهِي قَاِصِدِه َواْاُ ُصوِ  َعلَى  ََوائِِدِه، ِاٌَْكتَِف ٌَ اَز اْاُ ِ ّ  َواإْلِ أَُ ا ًِ  ٌِِ  اإْلِ

ٌِْلهِ  طُ َعْ  اْاُ َلاَ عَِة ِا َ ٌِْلِه، َواْاُ تََوّ ِ  . ِِ  اْاُ ْ تَِدُ  َعْ  اْاُ َطااَعَِة  ًِ َغ

Maka tatkala lapang dada ku aku masuk pada syarah yang tenang dengannya mata 
orang-orang yang gemar kepadanya, hal keadaan aku mengharapkan dengan demikian 
itu ganjaran dan pahala yang besar, aku elakkan padanya singkat ibarat yang 
mencederakan dan panjang ibarat yang menjemukan kerana haloba di atas 
mendekatkan kepada fahaman orang yang menuju kepadanya dan menghasilkan 
faedah-faedahnya, supaya memada dengannya pelajar baru dari mencari-cari pada 
selainnya dan pelajar yang sederhana dari merujuk kepada selainnya. 
 

ٌ  ِ ْ  اّاِ تَعَااَى أَْ  ٌَْ عََ  َهذَا اْاِكتَاَب عُْ دَةً َوَ ْلِ عًا  ِ ََلَكِة اْاَكِلٌِي اْاَوّهاِب،  ََ ا كُ ُّ َ ْ  َصنَّف أََ ادَ،   َِإنًِّ ُ َؤّ ِ
َوََل كُ ُّ َ ْ  قَاَ  َو َى  ِاْاُ َلاِد، َواْافَْ ُ  َ َواِهُب، َواانّاُس  ًِ اْافُنُوِ  َ َلاتُِب، َواانّاُس ٌَتَفَاَوتُوَ   ًِ اْافََ ائِِ ، 
ِ َعلَى َ ْلِقِ  ِ ْ   َْ ٍ  َوُ وٍد، َوكُ ُّ ِذي  َوقَْد تَْظفَُل اْْلََواِ ُل  َِ ا تََلَكتْ ُ اْْلََوائُِ ، َوَكْي تََلَك اْْلَّوُ  ِاْْلِ ِل، َوَكْي ِاّ

. نِْعَ ٍة َ ْ  ُودٌ َواْاَ  ُودُ ََل ٌَ ُودُ 
Maka sungguhnya aku mengaharapkan dari Allah taala agar menjadikan kitab ini 
sebagai asas dan rujukkan, dengan keberkatan dari Yang Maha Mulia dan Maha 
Memberi, kerana tidaklah setiap orang yang mengarang baik karangannya dan tidaklah 
setiap orang yang bercakap menyampaikan dengan sempurna apa yang dia 
maksudkan, limpah kurniaan itu adalah pemberian, dan manusia pada bidang-bidang 
ilmu itu ada berapa martabat, dan manusia berlebih kurang pada fadhilat-fadhilat, 
terkadang orang yang kemudian mencapai apa yang ditinggalkan oleh orang-orang 
awal, berapa kerap orang yang awal meninggalkan kepada orang yang kemudian, dan 
berapa banyak limpah kurnia dan kemurahan Allah kepada makhlukNya, dan setiap 
ni'mat itu didengkikan, dan orang yang kuat sifat hasadnya tidak memimpin.  
 

ٌْت   ْقنَاعُ  ًِ َ ّ ِ أَْافَاِظ أَ ًِ شَُ اعٍ  ): َوَ ّ  أََعانَنًِ اّاُ تَعَااَى َعلَى إْكَ اِاِ ، َوَ عَلَ ُ َ اِاًصا ِاَوْ ِهِ  اْاَكِلٌِي . (اإْلِ
 ِ ٌْ ٌِْ ، َوهَُو َ ْ  ًِ َونِْعَي اْاَوِكٌُ ، َوأَْ أَاُ ُ ااّ تَْل ، َِكَلِ ِ  َوإِْ َ اِاِ   َََل َ ْلَ أَ ِ ْن ُ إَّل إاَ  َوََل اْعتَِ ادَ إَّل َعلَ

. اْاَ ِ ٌ َ 
Aku namakan ia (Iqna‟ pada menghuraikan lafaz-lafaz Abu Syuja‟). Semoga Allah 
taala membantu aku di atas menyempurnakannya dan menjadikannya tulus bagi 
wajahNya yang maha mulia dengan kemurahanNya dan limpah kurniaNya, maka tidak 
ada tempat lari darinya melainkan kepadaNya, dan tidak ada pegangan melainkan di 
atasNya, Dia memadai bagi ku dan sebaik-baik wakil, dan aku meminta dariNya tutupan 
indah. 
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َوَهذَا أَْواَى، إْذ كُ ُّ . أَْي أَْ تَِدُ  أَْو أَْ تَتُِح أَْو أَُؤاِّفُ  ( ِْ ِي اّاِ ااّلْ َ ِ  ااّلِ ٌِي  ): قَاَ  اْاُ َؤاُِّف َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى 
 ِْ ِي :  َاِعٍ  ٌَْ دَأُ  ًِ  ِْعِلِ   ِ ِْ ِي اّاِ ٌُْ ِ ُل َ ا َ عََ  ااتّْ ِ ٌَةَ َ ْ دَأً اَ ُ، َكَ ا أَّ  اْاُ َ ا َِل إذَا َ ّ  أَْو اْلتََ َ   َقَاَ  

 .اّاِ َكاَ  اْاَ ْعنَى  ِاْ ِي اّاِ أَُ  ُّ أَْو  ِاْ ِي اّاِ أَْلتَِ  ُ 

Kata muallif rahimahullah taala (Dengan nama Allah yang maha pengasih maha 
penyayang. . .), iaitu aku mulai atau aku membuat pembukaan atau aku mengarang, 
yang mana ini terutama, kerana setiap orang yang melakukan suatu yang mula pada 
perbuatannya dengan nama Allah tidak menyebutkan apa yang dia jadikan tasmiah itu 
sebagai permulaannya, sepertimana bahawa seorang musafir apabila berangkat atau 
singgah maka dia berkata : dengan nama Allah, adalah maknanya dengan nama Allah 
aku berhenti singgah atau dengan nama Allah aku berangkat. 
 

َواَِلْ ُي ُ ْشتَ ٌّ ِ ْ  اا ُُّ ّوِ َوهَُو اْاعُلُوُّ  َُهَو ِ ْ  اْْلَْ َ اِء اْاَ ْ ذُو َِة اْْلَْعَ اُز َكٌٍَد َودٍَي ِاَكثَْلِة اَِلْ تِْعَ اِ ،  ُنٌَِْت 
ٌَْها َهْ َزةُ اْاَوْصِ  ِاتَعَذُِّل اَِلْ تِدَاِء  ِااّ اِك ِ  . َوقٌَِ  ِ َ  اْاَوْ ِي َوهَُو اْاعَََلَ ةُ . أََوائِلَُها َعلَى اا ُّكُوِ  َوأُْدِ َ  َعلَ

ٌٍْت  َقَاَ   اَُهّ  َ َ اٌء َعاِشٌل تَّ ْت * ِ ٌي َوِ َ ى َواْ ٌي  ِتَثِْلٌِث أَّوِ  : َو ٌِِ  َعْشُل اُ َاٍت نََظَ َها  َْعُ ُهْي  ًِ  َ
. اْنَ لَى

 iaitu tinggi. Maka ia satu daripada nama-nama yang ”سمو“ i.e nama diambil dari ”اسم“
dihazafkan ekornya seperti “يد” dan “دم” kerana banyak pengunaannya. Dibina huruf awal 
isim-isim itu di atas sukun dan dimasukkan hamzah washal ke atasnya kerana teruzur 
mula dengan huruf yang mati. Dikatakan dari “وسم” iaitu tanda. Padanya sepuluh lughah. 

Sebahagian mereka menyusunkannya didalam satu bait maka katanya : “ ِسٌم َوِسَمى َواْسٌم
ِل  ْت اْنَجلَى* ِبتَثِْليِث أَوَّ لَُهنَّ َسَماٌء َعاِشٌر تَمَّ ”. 

 

. تََ ّ ى  ِِ  قَْ َ  أَْ  ٌَُ ّ ى. اَْي ٌَتََ ّيِ  ِِ  ِ َواهُ . َواَّاُ َعلٌَي َعلَى ااذّاِت اْاَواِ ِب اْاُوُ وِد اْاُ ْ تَِ ّ ِ ِاَ ِ ٌيِ اْاَ َ اِ دِ 
ٌَْل ااِّ  {َهْ  تَْعلَُي اَ ُ َ ِ ًٌّا  }: قَاَ  تَعَااَى . َوأَْنَزاَ ُ َعلَى آدََي  ًِ ُ ْ لَِة اْْلَْ َ اءِ  ًَ اّاَ َغ . أَْي َهْ  تَْعلَُي أََ دًا  ُّ ِ

ٌِْ  اْْلَِاَف َوااَّلَي، ثُّي ُ ِذ َْت اْاَهْ َزةُ َطلَ ًا ِاْلِ فِّة َونُِقلَْت َ َلَكتَُها إاَى ااَّلِي،  َوأَْصلُ ُ إََلهٌ َكِإَ اٍي، ثُّي أَْدَ لُوا َعلَ
نَْت اْْلُواَى َوأُْدِغَ ْت  ًِ ااثّانٌَِِة ِالتّْ ِهٌ ِ  ٌِْ  ثُّي  ُّكِ َكتَ ٌِْ  ُ تََ ّلِ  . ََصاَل اَاََّلهُ  ََِلَ 

“ ُ  .nama khas di atas zat yang wajib ujud yang berhak kepada semua sifat-sifat terpuji ”اَ َّ
Tidak bernama dengannya selain Dia. Bernama Dia dengannya sebelum bahawa Dia 
dinamakan. Dia menurunkannya ke atas Adam pada sejumlah nama-namaNya. Firman 
Allah taala “  iaitu adakah kamu tahu seorang yang dinamakan Allah selain ”َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِميًّا
Allah? Asalnya “ ٌ َإ ” seperti “ َمامٍم ِ”, kemudian mereka memasukkan ke atasnya alif-lam, 
kemudian dihazafkan hamzah itu kerana meringankan dan dipindahkan barisnya 
kepada lam maka jadilah “ ٌ َّ َال” dengan dua lam yang berbaris, kemudian disukunkan 
yang pertama dan diidghamkan ia pada yang kedua untuk melunakkan bunyinya.  
 

اَ ُ  ًِ اْْلَْصِ  ٌَقَُي َعلَى كُّ ِ َ ْع ُوٍد  َِ ّ ٍ أَْو  َاِطٍ  ثُّي غُِلَب َعلَى اْاَ ْع ُوِد  َِ ّ ٍ، َكَ ا أَّ  اانّْ َي اْ ٌي ِاكُّ ِ  َواإْلِ
ًٌّ ِعْندَ اْْلَْكثَِل، َوِعْندَ اْاُ َ قِِّقٌَ  أَنّ ُ اْ ُي اّاِ اْْلَْعَظيُ . َكْوَكٍب ثُّي َغلََب َعلَى ااثَُّلٌّا َوقَْد ذُِكَل  ًِ اْاقُْلآِ  . َوهَُو َعَل ِ

ٌَِّ  َ ْوِ عًا ٌِْ  َوثَََلثِِ ائٍَة َوِ ت ًُّ اْاقٌَُّويُ .اْاعَِزٌِز  ًِ أَْافَ َوِاذَِاَك اَْي : قَاَ  .  َواْ تَاَل اانَّوِويُّ تَ َعًا ِاَ َ اَعٍة أَنّ ُ اْاَ 
.  ًِ اْا َقََلِة َوآِ  ِعْ َلاَ  وط : ٌُْذَكْل  ًِ اْاقُْلآِ  إَّل  ًِ ثَََلثَِة َ َواِ َي 

"Ilah” pada asalnya jatuh ke atas setiap yang disembah dengan sebenar atau dengan 
batil kemudian dimenangkan ia ke atas apa yang disembah dengan sebenar, 
sepertimana bahawa “najm” nama bagi setiap bintang kemudian di menangkan 
penggunaanya ke atas bintang thuraya. Ianya bahasa arab di sisi ramai ulamak, 
sementara di sisi para muhaqqik ia adalah nama Allah yang maha agong. Sungguh ia di 
sebutkan di dalam Quran yang mulia pada dua ribu enam puluh tiga tempat. Nawawi 
dan pengikutnya memilih bahawa namaNya yang maha agong itu adalah yang maha 
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hidup sentiasa jaga. Katanya : kerana itu tidak disebutkan didalam Quran melainkan 
pada tiga tempat: pada surah Baqarah dan Ali „Imran dan Thoha. 
 

َوااّلْ َ ُ  أَْ لَُغ ِ ْ  ااّلِ ٌِي، ِْلَّ  ِزٌَادَةَ . َوااّلْ َ ُ  ااّلِ ٌُي ِصفَتَاِ  ُ َش َّهتَاِ   ُنٌَِتَا ِاْلُ  َااَ َِة ِ ْ  َ ْصدَِل َلِ يَ 
ٌِْهَ ا ِْلَنّ ُ اْ ُي ذَاٍت َوهَُ ا . اْا ِنَاِء تَدُ ُّ َعلَى ِزٌَادَِة اْاَ ْعنَى َكَ ا  ًِ قََطَي  ِااتّْ ِفٌِف َوقَّطَي  ِااتّْشِدٌدِ  َي اّاُ َعلَ َوقُدِّ

ٌِْل اّاِ،  ِِ ََلِف ااّلِ ٌيِ . اْ َ ا ِصفَةٍ  ، إْذ ََل ٌُقَاُ  ِا َ َي ااّلْ َ ُ  َعلَى ااّلِ ٌِي ِْلَنّ ُ َ ااٌّ َواْاَ ااُّ ُ قَدٌّي َعلَى . َوقُدِّ
. اْاعَايِّ 

ِ يمُ “ ْ َمُن الرَّ  dua sifat musyabbahah yang di bina untuk makna mendalam dari masdhar ”الرَّ
ْ َمنُ “ .”َرِ مَ “ ِ يمُ “ lebih dalam maknanya dari ”الرَّ  kerana lebih binaan menunjuk ke atas ”الرَّ
lebih makna sepertimana pada “ َ  ََ ” dan “ َ َّ َ ”. Didahulukan Allah ke atas keduanya 
kerana ia nama zat sementara kedua-duanya nama sifat. Didahulukan “ َُمن ْ  di atas ”الرَّ
ِ يمِ “ ِ يمِ “ kerana ia khusus kerana tidak dikatakan ia bagi selain Allah, bersalahan ”الرَّ  ,”الرَّ
apa yang khusus itu didahulukan ke atas yang umum. 
 

ًُّ  ًِ تَْفِ ٌِلِه :  َائِدَةٌ  ُصُ ُف ِشٌٍث : قٌَِ  إِّ  اْاكُتُُب اْاُ نَّزاَةُ ِ ْ  ااّ َ اِء إاَى اادُّْنٌَا ِ ائَةٌ َوأَْل َعَةٌ : قَاَ  اانَّ ِف
ْنِ ٌُ  َوااّز ُوُل َواْافُْلقَا ُ   .ِ تُّوَ ، َوُصُ ُف إْ َلاِهٌَي ثَََلثُوَ ، َوُصُ ُف ُ وَ ى قَْ َ  ااتّْوَلاِة َعَشَلةٌ، َوااتّْوَلاةُ َواإْلِ
َوَ عَانًِ كُّ ِ اْاكُتُِب َ ْ ُ وَعةٌ  ًِ اْاقُْلآِ ، َوَ عَانًِ اْاقُْلآِ  َ ْ ُ وَعةٌ  ًِ اْافَاتَِ ِة، َوَ عَانًِ اْافَاتَِ ِة َ ْ ُ وَعةٌ  ًِ 

: َزادَ  َْعُ ُهْي .  ًِ َكاَ  َ ا َكاَ  َو ًِ ٌَكُوُ  َ ا ٌَكُو ُ : اْا َْ َ لَِة، َوَ عَانًِ اْا َْ َ لَِة َ ْ ُ وَعةٌ  ًِ  َائَِها، َوَ ْعنَاَها 
. َوَ عَانًِ اْا َاِء  ًِ نُْقَطتَِها

Faedah. Kata Nasafi di dalam Tafsirnya : dikatakan kitab-kitab yang di turunkan dari 
langit ke dunia ini seratus empat buah, suhuf Syith enam puluh, suhuf Ibrahim tiga 
puluh, suhuf Musa sebelum Taurat sepuluh, Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Makna-
makna setiap kitab dihimpunkan di dalam Quran, dan makna-makna Quran 
dihimpunkan di dalam Fatihah, dan makna-makna Fatihah dihimpunkan di dalam 
basmalah dan makna-makna basmalah di himpunkan pada ba‟nya, dan maknanya “ ًِ 
 i.e dengan Ku telah ada apa yang telah ada dan dengan Ku ada ”َكاَ  َ ا َكاَ  َو ًِ ٌَكُوُ  َ ا ٌَكُو ُ 
dan akan ada apa yang ada dan akan ada. Sebahagian ulamak menambah : makna-
makna ba‟ itu berada pada titiknya. 
 

(  ِ أَْي َ اٍ   {كُ ُّ أَْ ٍل ِذي  َاٍ   }:  َدَأَ  ِاْا َْ َ لَِة ثُّي  ِاْاَ ْ دَاَِة اْقتِدَاًء  ِاْاِكتَاِب اْاعَِزٌِز، َوَعَ ًَل  َِ  َِل  (اْاَ ْ دُ ِاّ
ٌُْل تَايٍّ  {ََل ٌُْ دَأُ  ٌِِ   ِ ِْ ِي اّاِ ااّلْ َ ِ  ااّلِ ٌِي  َُهَو أَْقَطُي  }ٌُْهتَيُّ  ِِ   َو ًِ .  ٌََكُوُ  قَِلٌَ  اْا ََلَكةِ . أَْي نَاقٌِا َغ

ِ : " ِلَواٌٍَة َلَواَها أَ ُو دَاُود  ٌِْ  َعَ ًَل ".  ِاْاَ ْ دُ ِاّ ٌَْ  اَِلْ تِدَاَء ٌِْلِه  َ َوَ َ َي اْاُ َصنُِّف َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى َك َ
ًُّ َ َصَ   ِاْا َْ َ لَِة  ًٌّ َوإَِ ا ِىٌّ،  َاْاَ ِقٌِق ٌْنَُهَ ا، إْذ اَِلْ تِدَاُء َ ِقٌِق ٌِْ ، َوإَِشاَلةً إاَى أَنّ ُ ََل تَعَاُلَض  َ َواٌَتَ  ِااّلِ

ًٌّ ٌَْ تَدُّ ِ ْ  اْْلَْ ِذ  ًِ ااتّأِْاٌِف إاَى ااشُُّلوعِ  ٌَْس َ ِقٌِقًٌّا  َْ  هَُو أَْ ٌل عُْل ِ ًُّ  ِاْاَ ْ دَاَِة، أَْو أَّ  اَِلْ تِدَاَء اَ َ ا ِ َواإْلِ
 . ًِ اْاَ ْقُصوِد،  َاْاكُتُُب اْاُ َصنّفَةُ َ ْ دَُؤَها اْاُ ْط َةُ  ِتََ اِ  َ 

(Segala puji bagi Allah). Dia mula dengan basmalah kemudian dengan hamdalah 
kerana bercontoh dengan kitab yang mulia dan kerana beramal dengan khabar “setiap 
urusan yang punya kelakuan. . .” iaitu keadaan yang diberi perhatian “yang tidak 
dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia kudung” iaitu kurang lagi tidak 
sempurna, maka adalah ia sedikit berkat. Pada satu riwayat yang diriwayatkan Abu 
Daud “dengan al hamdulillah”. Musannif rahimahullah taala seperti selainnya 
menghimpunkan di antara dua permulaan ini kerana beramal dengan dua riwayat ini 
dan kerana isyarat kepada bahawa tidak ada percanggahan di antara keduanya kerana 
permulaan itu ada yang hakiki dan yang idhafi maka yang hakiki itu terhasil dengan 
basmalah dan yang idhafi itu dengan hamdalah, atau bahawa permulaan itu bukannya 
hakiki bahkan ia perkara yang jenis „uruf yang berpanjangan, mula dari masuk pada 
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mengarang kepada masuk pada maksud. Maka kitab-kitab yang dikarang permulaannya 
adalah khutbah dengan sempurnanya.  
 

 ًَ ًُّ اُ َةً ااثّنَاُء  ِاالَِّ اِ  َعلَى اْاَ ِ ٌِ  اَِلْ تٌَِاِلّيِ َعلَى ِ َهِة ااتّْعِظٌِي، َ َواٌء تَعَلَّ   ِاْافََ ائِِ  َوِه َواْاَ ْ دُ االّْفِظ
ٌَةُ  ًَ اانِّعَُي اْاُ تَعَدِّ ٌُْلهُ . اانِّعَُي اْاقَاِصَلةُ أَْي  ِاْافََواِ ِ  َوِه ٌِْلِه .  َدََ َ   ًِ ااثّنَاِء اْاَ ْ دُ َوَغ َوَ َلَا  ِاالَِّ اِ  ااثّنَاُء  ِ َ

ٌِْل اْاَ ِ ٌِ ، إْ  قُْلنَا  َِلأْيِ اْ ِ  َعْ ِد ااّ ََلِي  ِ، َو ِاْاَ ِ ٌِ  ااثّنَاُء  ِاالَِّ اِ  َعلَى َغ ًّ إّ  ااثّنَاَء َ ِقٌقَةٌ : َكاْاَ ْ ِد اانّْفِ 
ٌِْل َوااّشلِّ  ٌِْل  َقَطْ .  ًِ اْاَ   َفَائِدَةُ ذَِاَك تَْ ِقٌُ  اْاَ اِهٌِّة . َوإِْ  قُْلنَا  َِلأْيِ اْاُ ْ ُهوِل َوهَُو ااّظاِهُل إنّ ُ َ ِقٌقَةٌ  ًِ اْاَ 

ُزهُ  ٌَْ  اْاَ ِقٌقَِة َواْاَ َ اِز ِعْندَ َ ْ  ٌَُ ّوِ َو ِاَِلْ تٌَِاِلّيِ اْاَ ْدُح  َِإنّ ُ ٌَعُيُّ اَِلْ تٌَِاِلّي . أَْو دَْ ُي تََوهُِّي إَلادَِة اْاَ ْ يِ  َ
ٌَْلهُ  َو ِعَلَى ِ َهِة ااتّْ ِ ٌِ  َ ا َكاَ  َعلَى ِ َهِة اَِلْ تِْهَزاِء . َ دَْ ت االُّْؤاَُؤةَ َعلَى ُ ْ نَِها، دُوَ  َ ِ ْدتَها: تَقُوُ  . َوَغ

 .{ذُْ  إنّك أَْنَت اْاعَِزٌُز اْاَكِلٌُي  }َواا ُّْ ِلٌِّة نَْ َو 

 i.e pujian yang jenis lafaz pada bahasa adalah sebutbaik dengan lidah di atas ”اْلَ ْمدُ “
perkara elok yang jenis pilihan di atas pihak membesarkan, sama sahaja ianya 
bergantung dengan fadhilat-fadhilat iaitu ni‟mat-ni‟mat yang terhad pada diri sendiri atau 
dengan fadhilat-fadhilat yang melampau. Maka masuk pada sebut baik itu oleh “ْمد َ” dan 
selainnya. Keluar dengan lidah oleh sebut baik dengan selainnya seperti puji didalam 
hati, dan dengan yang elok oleh puji dengan lidah di atas selain perkara yang elok, jika 
kita katakan dengan pendapat Ibnu Abdussalam : bahawa sebutbaik itu adalah hakikat 
pada kebaikkan dan kejahatan. Jika kita katakan dengan pendapat jumhur yang mana 
ia yang zahir bahawa ianya adalah hakikat pada kebaikkan sahaja maka faedah 
demikian itu adalah mentahkikkan mahiah atau menolak sangkaan kehendak 
menghimpunkan di antara hakikat dan majaz di sisi orang yang mengharuskannya. 
Keluar dengan “ikhtiar” oleh “ ُ ْاْلَمد” maka ia meratai elok yang jenis pilihan dan selainnya. 
Kamu katakan “  i.e aku puji mutiara di atas keindahannya, tidak ”َمدَْ ت اللُّْؤلَُؤةَ َعلَى ُ ْسِنَها
 Keluar dengan “di atas wajah membesarkan” oleh pujian di atas pihak sindir dan .”َ ِمدْتَها“
gurau umpama “rasakanlah sungguhnya kamu orang yang budiman lagi mulia.  
 

ٌِْلهِ  ٌُْث إنّ ُ ُ ْنِعٌي َعلَى اْاَ اِ ِد أَْو َغ  َ َواٌء َكاَ  ِذْكًلا  ِاالَِّ اِ  أَْي ،َوعُْل ًا  ِْعٌ  ٌُْن ُِ  َعْ  تَْعِظٌِي اْاُ ْنِعِي ِ ْ  َ 
أَ َادَتْكُْي اانّْعَ اُء ِ نًِّ ثَََلثَةٌ ٌَِدي َوِاَ انًِ : اْعتِقَادًا َوَ َ  ّةً  ِاْاَ نَاِ  أَْو َعَ ًَل َوِ ْدَ ةً  ِاْْلَْلَكاِ ، َكَ ا قٌَِ  

.  َوااّ ِ ٌَل اْاُ ْ َ  َا
 pada „uruf adalah perbuatan yang timbul dari membesarkan orang yang memberi ”ال مد“
ni‟mat dari sekira-kira dia si pemberi ni‟mat atau selainnya,  samaada ianya sebutan 
dengan lidah atau iktikad dan kasih dengan hati atau perbuatan dan khidmat dengan 
anggota sepertimana dikatakan : memberi faedah kepada kamu oleh tiga ni‟mat dari ku : 
tangan ku dan lidah ku dan hati yang terhijab. 
 

ٌِْلِه إاَى َ ا  ٌِْ  ِ ْ  ااّ ْ يِ َوَغ  هَُو اْاَ ْ دُ عُْل ًا، َوعُْل ًا َصْلُف اْاعَْ ِد َ ِ ٌَي َ ا أَْنعََي اّاُ تَعَااَى  ِِ  َعلَ
َوااشُّْكُل اُ َةً
 .ُ ِلَ  ِْلَْ ِل ِ 

Syukur pada bahasa adalah puji pada „uruf, dan syukur pada „uruf memaling hamba 
akan semua apa yang Allah taala ni‟matkan dia dengannya daripada pendengaran dan 
selainnya kepada apa yang ia dijadikan kerananya. 
 

َواْاَ ْدُح اُ َةً ااثّنَاُء  ِاالَِّ اِ  َعلَى اْاَ ِ ٌِ  ُ ْطلَقًا َعلَى ِ َهِة ااتّْعِظٌِي، َوعُْل ًا َ ا ٌَدُ ُّ َعلَى اْ تَِصاِا اْاَ ْ دُوحِ 
  . ِنَْوعٍ ِ ْ  اْافََ ائِ ِ 

-i.e puji pada lughah adalah sebutbaik dengan lidah di atas perkara elok semata ”المد “
mata di atas pihak membesarkan, dan pada „uruf perkara yang menunjuk ke atas 
khusus orang yang dipuji dengan satu bagai daripada kelebihan-kelebihan.  
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ْذَعاِ  ِاَ ْداُوِاَها ِ َ  َِلٌّةٌ اَْفًظا إْنَشائٌِّةٌ َ ْعنًى ِاُ ُصوِ  اْاَ ْ ِد  ِااتَّكلُِّي َ َي اإْلِ َوٌَُ وُز أَْ  تَكُوَ  . َوُ ْ لَةُ اْاَ ْ دُ ِاّ
 . َ ْوُ وَعةً َشْلًعا ِاْ ِْنَشاءِ 

Jumlah “segala pujian bagi Allah” adalah khabariah pada lafaz dan insyaiyah pada 
makna kerana terhasil pujian dengan kata-kata serta pengakuan hati terhadap 
madlulnya2. Harus bahawa ianya dihantarkan pada syara‟ untuk insya‟.  
 

ٌِْ  اْاُ ْ ُهوُل َوهَُو َظاِهٌل  ِ تَعَااَى َكَ ا أَ َادَتْ ُ اْاُ ْ لَةُ، َ َواٌء أَُ ِعلَْت  ٌِِ  أَْ  ِاَِلْ تِْ َلاِ  َكَ ا َعلَ َواْاَ ْ دُ ُ ْ تَاٌّ ِاّ
ٌِْلِه تَعَااَى، أَْي ِاْلعَْهِد َكاَاّتًِ  ًِ قَْوا   ِ ِاَِلْ تَِصاِا  َََل  َْلدَ ِ ْن ُ ِا َ ، ِْلَّ  ََلَي ِاّ ٌِْ  ااّزَ ْ َشِليُّ أَْي ِاْلِ ْنِس َكَ ا َعلَ

، َعلَى َ ْعنَى أَّ  اْاَ ْ دَ ااِّذي َ ِ دَ اّاُ  {إْذ هَُ ا  ًِ اْا َاِل  }تَعَااَى  َكَ ا نَقَلَ ُ اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي َوأََ اَزهُ اْاَواِ ِديُّ
ٌِْلهِ  َوأَْواَى ااثََّلثَِة .  ِِ  نَْفَ  ُ َوَ ِ دَهُ  ِِ  أَْن ٌَِاُؤهُ َوأَْوِاٌَاُؤهُ ُ ْ تَاٌّ  ِِ ، َواْاِعْ َلةُ  َِ ْ ِد َ ْ  ذُِكَل  َََل  َْلدَ ِ ْن ُ ِا َ

 . اْاِ ْنسُ 
Pujian itu khusus bagi Allah taala sepertimana difahamkan oleh jumlah itu samaada 
dijadikan alif-lam padanya untuk menghabisi seperti apa yang di atasnya jumhur yang 
mana ia yang zahir, atau untuk jenis sepertimana apa yang Zamakhsyari di atasnya 
kerana lam “ َِّ ِ” untuk khususiah, maka tidak ada satu butiran dari pujian bagi selain 
Allah taala, atau untuk maklum seperti yang pada firman Allah taala “  i.e ” إْ هَُما ِ   اْل َارِ 
ketika keduanya didalam gua itu, sepertimana dinakalkan Ibnu Abdussalam dan 
diharuskan al Wahidi, di atas makna bahawa pujian yang Allah puji dengannya akan 
dirinya dan memujiNya dengannya oleh para nabiNya dan para waliNya adalah khusus 
dengannya. Perkiraan adalah dengan pujian orang yang disebutkan itu, maka tidak ada 
ada satu unit darinya milik selain Dia. Yang terutama daripada tiga ini adalah alif lam itu 
untuk jenis. 
 

فَةِ  (لب)َوقَْواُ ُ  ٌِْلِهْي، ، ِاْاَ ّلِ َعلَى ااّصِ ْنِس َواْاِ ّ ِ َواْاَ ََلئَِكِة َواادَّواّبِ َوَغ  َ ْعنَاهُ اْاَ اِاُك ِاَ ِ ٌيِ اْاَ ْلِ  ِ ْ  اإْلِ
ٌِْ  َعااَيٌ  ٌِْل ذَِاكَ . إْذ كُ ٌّ ِ ْنَها ٌُْطلَُ  َعلَ ْنِس َوَعااَُي اْاِ ّ ِ إاَى َغ ًَ اْاَ اِاُك  ِااّلّبِ ِْلَنّ ُ ٌَْ فَظُ َ ا . ٌُقَاُ  َعااَُي اإْلِ َو ُّ ِ

ٌِْلِه إَّل ُ قٌَّدًا َكقَْوِاِ  تَعَااَى . ٌَْ ِلكُ ُ َوٌَُل ٌِّ ِ   .{اْلِ ْي إاَى َل ِّك  }َوََل ٌُْطلَُ  َعلَى َغ
Katanya (Rabb i.e Tuan) dengan jar di atas sifat maknanya pemilik semua makhluk 
daripada manusia dan jin dan para malaikat dan haiwan dan selain mereka kerana 
setiap daripadanya dituturkan “alam” ke atasnya. Dikatakan alam manusia dan alam jin 
hingga kepada selain demikian itu. Dinamakan pemilik dengan tuan kerana dia yang 
memelihara apa yang dia miliki dan mendidiknya. Tidak dituturkan ia ke atas selainNya 
melainkan dengan dikaitkan seperti firman Allah taala “kembalilah kepada Tuan kamu”.  
 

ٌِْلِهْي  (اْاعَااَِ ٌَ   ): َوقَْواُ ُ  ٌَْس َ ْ عًا اَ ُ ِْلَّ  اْاعَااََي َعايٌّ  ًِ اْاعُقَََلِء َوَغ اْ ُي َ ْ يِ َعااٍَي  ِفَتْحِ ااَّلِي، َواَ
قَااَ ُ اْ ُ  َ اِاٍك َوتَ ِعَ ُ اْ ُ  ِهَشاٍي  ًِ . َواْاعَااَِ ٌَ  ُ ْ تَاٌّ  ِاْاعُقَََلِء َواْاَ ااُّ ََل ٌَكُوُ  َ ْ عًا ِاَ ا هَُو أََعيُّ ِ ْن ُ 

ثُّي اْ تَلَفُوا  ًِ تَْفِ ٌِل اْاعَااَِي ااِّذي ُ ِ َي َهذَا . َوذََهَب َكثٌٌِل إاَى أَنّ ُ َ ْ ُي َعااٍَي َعلَى َ ِقٌقَِة اْاَ ْ يِ . تَْوِ ٌِ  ِ 
ٌِْلِهْي، َوهَُو َظاِهُل َكََلِي اْاَ ْوَهِلّيِ  َوذََهَب أَ ُو . اْاَ ْ َي،  َذََهَب أَ ُو اْاَ َ ِ  إاَى أَنّ ُ أَْصنَاُف اْاَ ْلِ  اْاعُقَََلِء َوَغ

ْنُس َواْاِ  ُّ َواْاَ ََلئَِكةُ  ٌْدَةَ إاَى أَنّ ُ أَْصنَاُف اْاعُقَََلِء  َقَْط، َوهُْي اإْلِ  .عُ َ

Katanya (“ ٌ عاا” sekelian alam) isim jamak bagi “عالم”, bukannya jamaknya kerana “عالم” 
meratai pada yang berakal dan selain mereka sedangkan “عالمين” khusus dengan yang 
berakal, dan yang khusus tidak boleh menjadi jamak bagi apa yang ianya lebih umum 
darinya. Mengatakannya Ibnu Malik dan mengikutnya Ibnu Hisyam didalam Taudhih-
nya. Ramai ulamak berjalan kepada bahawa ianya jamak “عالم” di atas hakikat jamak, 

                                                 
2
 Yang ditunjuk – yang kena tunjuk.  



 7 

kemudian mereka berselisih pada tafsir „alam yang dijamakkan dengan jamak ini, maka 
berjalan Abu Hasan kepada bahawa ia kelompok-kelompok yang berakal dan selain 
mereka, yang mana ia zahir kalam Jauhari. Abu „Ubaidah berjalan kepada bahawa 
ianya kelompok-kelompok yang berakal sahaja yang mana mereka itu manusia dan jin 
dan para malaikat. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ِقَْوِاِ   َعلَى )َوَ لَّي  (َوَصلّى اّاُ  ): ثُّي قََلَ   ِااثّنَاِء َعلَى اّاِ تَعَااَى ااثّنَاَء َعلَى نَ ٌِِِّ  مَحُمٍَُّ َصلّى اّاُ َعلَ
 ِ ًّ  َكَ ا  ًِ َصِ ٌحِ اْ ِ  ِ  ّاَ ، ،أَْي ََل أُْذَكُل إَّل َوتُْذَكُل َ ِعً{ َوَل َْعنَا اَك ِذْكَلك } : ، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى(َ ٌِِّدنَا مَحُمٍَُّ اانّ ِ

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ِ َلِ  ًّ ٌَْ  ٌَدَْي ِ ْط َتِِ  أَْي  َِكْ ِل اْاَ اِء َوكُّ ِ أَْ ٍل َطلَ َ ُ : َوِاقَْوِ  ااّشا ِِع َي اْاَ ْلُء  َ أُِ بُّ أَْ  ٌُقَدِّ
ٌِْ  َوَ لّيَ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ٌِْ  َوااّصََلةَ َعلَى اانّ ِ ٌِْلَها َ ْ دَ اّاِ َوااثّنَاَء َعلَ َوإِْ َلادُ ااّصََلِة َعْ  ااّ ََلِي َ ْكُلوهٌ . َغ

َوٌَْ تَِ ُ  أَّ  اْاُ َصنَِّف أَتَى  َِها اَْفًظا َوأَْ قََطَها َ طًّا، َوٌَْ ُلُا  ِذَِاَك . َكَ ا قَااَ ُ اانَّوِويُّ  ًِ أَْذَكاِلِه َوَكذَا َعْك ُ ُ 
 .ِ ْ  اْاَكَلاَهةِ 

Kemudian dia menyertakan sebut baik atas Allah taala dengan sebutbaik ke atas 
nabiNya Muhammad s.a.w.m dengan katanya (dan selawat Allah) dan salamNya (ke 
atas penghulu kita Muhammad, seorang nabi) kerana firman Allah taala “dan kami 
angkatkan bagi kamu sebutan diri mu” iaitu tidak aku disebut melainkan kamu disebut 
bersama ku sepertimana didalam Sahih Ibnu Hibban, dan kerana kata Syafi‟e r.a : aku 
kasih bahawa seorang itu mendulukan didepan peminangannya dan setiap perkara lain 
yang dia menuntutnya akan pujian dan sebutan baik ke atasnya dan selawat atas nabi 
s.a.w.m. Menunggalkan selawat dari salam makruh sepertimana kata Nawawi didalam 
Azkarnya, begitu juga sebaliknya. Ditanggungkan bahawa musannif mendatangkannya 
pada lafaz dan mengugurkannya pada tulisan. Keluar dia dengan demikian itu dari 
karahah.  
 

عٌ  َوااّصََلةُ ِ ْ  اّاِ تَعَااَى َلْ َ ةٌ َ ْقُلونَةٌ  ِتَْعِظٌٍي، َوِ ْ  اْاَ ََلئَِكِة اْ تِْ فَاٌل َوِ ْ  اْْلدَِ ٌٌَِّ  أَْي َوِ ْ  اْاِ ّ ِ تََ لُّ
ٌُْلهُ . َودَُعاءٌ  . قَااَ ُ اْْلَْزَهِليُّ َوَغ

Selawat dari Allah taala adalah rahmat yang disertakan dengan pembesaran, dan dari 
para malaikat istighfar dan dari anak adam begitu juga jin kerendahan diri dan doa. 
Mengatakannya Azhari dan selainnya. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي َعلَى أَْقَواٍ   ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ كُّ  َصََلٍة، َواْ تَاَلهُ : أََ دَُها : َواْ تُِلَف  ًِ َوْقِت ُوُ وِب ااّصََلِة َعلَى اانّ ِ
ِد اْْلَِ ٌِل ِ ْنَها ًُّ ِ ْ  . كُلَّ ا ذُِكلَ : َوااثّاِاُث .  ًِ اْاعُْ ِل َ ّلةً : َوااثّانًِ . اانَّوِويُّ  ًِ ااتَّشهُّ  ِ ٌْ َواْ تَاَلهُ اْاُ لَ

ًُّ ِ ْ  اْاَ اِاِكٌِّة، َواْ ُ   َّطةَ ِ ْ  اْاَ نَا ِلَةِ  .  ًِ كُّ ِ َ ْ ِلٍس : َوااّلا ُِي . ااّشا ِِعٌِّة َوااّطَ اِويُّ ِ ْ  اْاَ نَِفٌِّة، َواالّْ ِ 
ٌِْ  َوَ لَّي : َواْاَ اِ ُس  ََل تَْ عَلُونًِ َكِقْدحِ  }:  ًِ أَّوِ  كُّ ِ دَُعاٍء َو ًِ َوْ ِطِ  َو ًِ آِ ِلِه ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

ًُّ َعْ  َ ا ِلٍ . {ااّلاِكِب  َْ  اْ عَلُونًِ  ًِ أَّوِ  كُّ ِ دَُعاٍء َو ًِ َوْ ِطِ  َو ًِ آِ ِلِه   .َلَواهُ ااّط ََلانِ
Dikhilafkan pada waktu wajib selawat atas nabi s.a.w.m di atas beberapa pendapat. 
Satu daripadanya pada setiap sembahyang, dan Nawawi memilihnya pada tasyahhud 
akhirnya. Keduanya : pada seumur hidup sekali. Ketiganya : setiap kali baginda disebut, 
memilihnya al Hulaimi dari mazhab Syafi‟e dan Thahawi dari mazhab Maliki dan Lakhmi 
dari mazhab Malik dan ibnu Batthah dari mazhab Hambali. Keempatnya : pada setiap 
majlis. Kelimanya : pada awal setiap doa dan pada tengahnya dan pada akhirnya, 
kerana sabda nabi s.a.w.m "jangan kamu jadikan aku seperti mangkok bekas air bagi 
penunggang kenderaan3, bahkan jadikan aku pada mula doa dan pada tengahnya dan 
pada akhirnya”. Meriwayatkannya Thabarani dariJabir.  
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ٌِْ  َوَ لَّي َ ْنقُوٌ  ِ ْ  اْ ِي َ ْفعُوِ  اْاُ َ عّفِ  ًَ  ِِ   ِِإْاَهاٍي ِ ْ  اّاِ تَعَااَى . َومَحُمٌَُّ َعلٌَي َعلَى نَ ٌِِّنَا َصلّى اّاُ َعلَ ِ ُّ 
ِه َعْ ِد اْاُ ّطِلِب، َوقَْد َ ّ اهُ  ٌَِل أَنّ ُ قٌَِ  ِاَ دِّ  ِأَنّ ُ ٌَْكثُُل َ ْ دُ اْاَ ْلِ  اَ ُ ِاَكثَْلِة ِ َصاِاِ  اْاَ ِ ٌدَِة، َكَ ا ُلِوَي  ًِ ااّ ِ

ٌَْس  ًِ أَْ َ اِء آ َائِك َوََل قَْوِ ك ؟ قَاَ  :  ًِ َ ا ِيِ ِوََلدَتِِ  ِاَ ْوِت أَ ٌِِ  قَْ لََها  ٌْت اْ نَك مَحُمًَُّا َواَ َلَ ْوُت أَْ  : ِاَي َ ّ 
. َوقَْد َ قَّ  اّاُ َلَ اَءهُ َكَ ا َ  ََ   ًِ ِعْلِ  ِ . ٌُْ َ دَ  ًِ ااّ َ اِء َواْْلَْلِض 

 adalah nama khas bagi nabi kita s.a.w.m, yang dipindahkan dari isim maf‟ul yang ”دمحم“
digandakan „ainnya. Dinamakan baginda dengannya dengan ilham dari Allah taala 
dengan bahawa banyak pujian makhluk terhadapnya kerana banyak sifat-sifatnya yang 
terpuji, sepertimana diriwayatkan didalam sirah bahawa ditanya kepada datuknya Abdul 
Muttalib walhal dia telah menamakannya pada hari ketujuh kelahirannya kerana 
bapanya telah mati sebelum kelahiran itu : kerana apa kamu namakan anak lelaki kamu 
dengan “Muhammad” sedangkan ia bukan daripada nama-nama datuk nenek kamu dan 
bukan juga kaum kamu? Katanya : aku harap dia akan dipuji di langit dan di bumi. 
Sungguh Allah telah menyungguhkan harapannya sepertimana telah lalu pada ilmuNya. 

 

ٌِْ   َِشْلعٍ ٌَْعَ ُ   ِِ  َوإِْ  اَْي ٌُْؤَ ْل  ِتَْ ِلٌِ  ِ  ًَ إاَ ًُّ إْنَ اٌ  أُوِ  ٌِْ   َِشْلعٍ َوأُِ َل . َواانّ ِ ًَ إاَ َوااّل ُوُ  إْنَ اٌ  أُوِ 
ًٌّ .  ِتَْ ِلٌِ  ِ  .  َوََل َعْكسَ ، َكُ ُّ َل ُوٍ  نَ ِ

Nabi adalah manusia yang diwahyukan syara‟ kepadanya, dia beramal dengannya, 
sekalipun dia tidak disuruh menyampaikannya. Rasul adalah manusia yang diwahyukan 
syara‟ kepadanya dan disuruh dia menyampaikannya. Maka setiap rasul itu nabi, tidak 
sebaliknya. 
 

ٍ، َوقٌَِ  أُّ تُ ُ، .(آِاِ   )َعلَى  (َو  ) ًّ  َوهُْي َعلَى اْْلََصّحِ ُ ْؤِ نُو  َنًِ َهاِشٍي َو َنًِ اْاُ ّطِلِب، َوقٌَِ  كُ ُّ ُ ْؤِ ٍ  تَِق
ٌْ َةُ اْاَ ْ ِد َعلَى اْْلََصّحِ ِْلَنّ ُ ُوِادَ َو ًِ . َواْاُ ّطِلُب ُ ْفتَِعٌ  ِ ْ  ااّطلَبِ . َواْ تَاَلهُ َ ْ ٌي ِ ْ  اْاُ َ قِِّقٌ َ  َواْ ُ  ُ َش
 ِ ٌْ ٌْ َةٌ َظاِهَلةٌ  ًِ ذَُؤا َتَ ًٌْشا أََصا َُهْي قَْ طٌ  َنََ َل . َوَهاِشٌي اَقٌَب، َواْ ُ  ُ َعْ ٌلو. َلأِْ ِ  َش َوقٌَِ  اَ ُ َهاِشٌي ِْلَّ  قَُل
ًَ َهاِشً ا ِاَهْشِ ِ  اْاعَْظيَ .  َِعًٌلا َوَ عَلَ ُ ِاقَْوِ ِ  َ ْلقَةً َوثَِلٌدًا .   َِلذَِاَك  ُّ ِ

(dan) ke atas (keluarganya). Mereka itu di atas pendapat yang paling sahih adalah 
orang-orang yang beriman Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Dikatakan setiap yang 
beriman yang bertakwa. Dikatakan umatnya, dan memilihnya sekumpulan dari ulamak 
muhakkik. “ ُ اْلُم َِّل” adalah “ُمْفتَِعل” dari “ ِ َال َّل”. Namanya Syaibah al hamdi di atas pendapat 
yang paling sahih kerana dia dilahirkan sedang pada kepalanya ada uban yang jelas 
pada rambut bergulung didepan dua telinganya4. Hasyim adalah laqab, dan namanya 
Amr. Dipanggil dia Hasyim i.e yang menghancurkan kerana kaum Quraisy dilanda 
kemarau maka dia menyembelih seekor unta dan menjadikannya sup dan dimakan 
dengan roti untuk untuk kaumnya, maka kerana itu dinamakan dia Hasyim kerana dia 
menghancurkan tulang. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ  (َصْ  ِِ   )َعلَى  (َو  ) ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ًُّ َ ْ  اْ تََ َي ُ ْؤِ نًا  ِاانّ ِ َوهَُو َ ْ ُي َصاِ ٍب، َوااّصَ ا ِ
ٌَْل ُ َ ٌٍِّز  ٌْئًا،  ٌََْدُ ُ   ًِ ذَِاَك اْْلَْعَ ى َكاْ ِ  أُّيِ َ ْكتُوٍي َوااّصِ ٌُل َواَْو َغ َ ٌَاتِِ  َواَْو َ اَعةً َواَْو اَْي ٌَْلِو َعْن ُ َش

ٌِْ  َوَ لَّي أَْو َوَ َي ٌَدَهُ َعلَى َلأِْ  ِ    .تَأِْكٌدٌ  (أَْ َ ِعٌ َ )َوقَْواُ ُ . َكَ ْ  َ نَّك ُ َصلّى اّاُ َعلَ
dan  ke atas (para sahabatnya). “ ِ  ْ َ” jamak “ اِ  ٍم َ”. Sahabat adalah orang yang 
berhimpun dalam keadaan beriman dengan nabi s.a.w.m pada masa hidupnya 
walaupun sedetik dan walaupun dia tidak meriwayatkan apa-apa darinya, maka masuk 
pada demikian itu orang buta seperti Ibnu Maktum dan budak kecil walaupun yang tidak 
mumayyiz seperti orang yang nabi s.a.w.m tahnikkan atau letakkan tangannya di atas 
kepalanya. Katanya (" ٌأ  ع" i.e sekelian mereka) adalah ta‟kid.  

                                                 
4
 Asalnya sanggul. 
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ٌِْلهِ  (أَّ ا  َْعدُ  )َو ًِ  َْعِض اانَُّ خِ  َوَهِذِه اْاَكِلَ ةُ ٌُْؤتَى  َِها . َ اقَِطةٌ  ًِ أَْكثَِلَها، أَْي  َْعدَ َ ا تَقَدَّي ِ ْ  اْاَ ْ ِد َوَغ

تٌَْاُ   َِها  ًِ أَّوِ  اْاَكََليِ . ِاَِلْنتِقَاِ  ِ ْ  أُْ لُوٍب إاَى آَ لَ  تٌَْاُ   َِها  ًِ اْاُ َطِب . َوََل ٌَُ وُز اإْلِ َوٌُْ تََ بُّ اإْلِ
ٌِْ  َوَ لّيَ  َوقَْد َعقَدَ اْا َُ اِليُّ اََها  َا ًا  ًِ ِكتَاِب اْاُ ُ عَِة، َوذََكَل  ٌِِ  . َواْاُ َكاتَ َاِت اْقتِدَاًء  َِل ُوِ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ

ٌِْلهِ . أََ اِدٌَث َكثٌَِلةً  ٌٍْ  ِانٌَِا َتَِها َعْ  اْاِفْعِ ، أَْو اْاِفْعُ  نَْف ُ ُ ِعْندَ َغ َواْْلَْصُ  َ ْهَ ا . َواْاعَاِ ُ   ٌَِها أَّ ا ِعْندَ ِ ٌ ََو
ٍء  َْعدُ  ًْ . ٌَكُْ  ِ ْ  َش

Pada sebahagian naskhah ("Adapun selepas itu") gugur pada kebanyakkan naskhah. 
Iaitu selepas apa yang telah lalu daripada pujian dan selainnya. Kalimah ini didatangkan 
untuk pindah dari satu uslub kepada uslub lain. Tidak harus mendatangkannya pada 
awal kalam. Sunat mendatangkannya pada ucapan dan penulisan kerana bercontoh 
dengan rasulullah s.a.w.m. Sungguhnya Bukhari telah membuatkan satu bab untuknya 
didalam Kitab Jumaat, dan dia menyebutkan banyak hadith-hadith padanya. „Amil 
padanya adalah “أما” di sisi Sibawaih kerana ia mengggantikan fe‟el, atau fe‟el itu sendiri. 
Asalnya “ ُمهما يين من شىء بعد” i.e apa-apa suatu yang ada selepas itu. 
 

 (َ ِفَظُهُي اّاُ تَعَااَى  ): َوقَْواُ ُ . َ ْ ُي َصِدٌٍ  َوهَُو اْاَ ِلٌ ُ  ( َْعُض اْْلَْصِدقَاِء  )أَْي َطلََب ِ نًِّ  ( َقَْد َ أَاَنًِ  )
َوهَُو َ ا قَّ  اَْفظُ ُ َوَكثَُل َ ْعنَاهُ، ََل َ ْ  ُوًطا َوهَُو َ ا َكثَُل . (ُ ْ تََصًلا  )أَْي أَُصنَِّف  (أَْ  أَْعَ َ  ). ُ ْ لَةٌ دَُعائٌِّةٌ 
ااِّذي هَُو اْاَ ْقُصودُ ِ ْ   (اْاِفْقِ   )ِعْلِي  ( ًِ ). اْاَكََلُي ٌُْ َ طُ ِاٌُْفَهَي َوٌُْ تََصُل ِاٌُْ فَظَ : قَاَ  اْاَ ِلٌُ  . اَْفظُ ُ َوَ ْعنَاهُ 

ٌُْلهَُ ا ِ ْ  اْْلَْ َكايِ  ٌِْ  اْاعُلُوِي  ِااذّاِت، َو َاقٌَِها اَ ُ َكاْْلََلِت، ِْلَنّ ُ  ِِ  ٌُْعَلُف اْاَ ََلُ  َواْاَ َلاُي َوَغ َ . 
(Maka sungguh telah meminta dari aku) iaitu menuntut dari ku (sebahagian rakan-
rakan), “أ د اء” jamak “ديق ” iaitu rakan baik. Katanya (memelihara mereka oleh Allah 
taala) jumlah yang jenis doa. (agar aku buat) iaitu aku karang (satu mukhtasar) iaitu 
apa yang sikit lafaznya dan banyak maknanya, tidak yang panjang lebar iaitu apa yang 
banyak lafaznya dan maknanya. Kata Khalil : kalam itu panjang lebar untuk difahami 
dan ringkas untuk dihafal. (pada) ilmu (fekah) yang mana ianya maksud dari di antara 
ilmu-ilmu dengan zatnya, sementara bakinya adalah seperti alat-alat baginya kerana 
dengannya diketahui halal dan haram dan selain keduanya daripada hukum-hukum. 
 

َوقَْد تََظاَهَلْت اْْلٌَاُت َواْْلَْ  َاُل َواْْلثَاُل َوتََواتََلْت َوتََطا َقَْت اادََّلئُِ  ااّصِلٌَ ةُ َوتََوا َقَْت َعلَى  َِ ٌلَِة اْاِعْلِي 
َهْ  ٌَْ تَِوي ااِّذٌَ  ٌَْعلَُ وَ   }:  َِ ْ  اْْلٌَاِت قَْوا  تَعَااَى : َواْاَ ّثِ َعلَى تَْ ِصٌِلِ  َواَِلْ تَِهاِد  ًِ اْقتِ َاِ ِ  َوتَْعِلٌِ ِ  

إنَّ ا ٌَْ َشى اّاَ ِ ْ  ِع َاِدِه } : وقَْوا  تَعَااَى { َوقُْ  َلّبِ ِزْدنًِ ِعْلً ا } : وقَْوا  تَعَااَى  {َواَاِّذٌَ  ََل ٌَْعلَُ وَ  
 . َواْْلٌَاُت  ًِ ذَِاَك َكثٌَِلةٌ َ ْعلُوَ ةٌ . {اْاعُلََ اُء 

Sungguhnya ayat-ayat dan khabar-khabar dan athar-athar saling menguatkan dan dalil-
dalil yang bertalu-talu dan sepakat di atas fadhilat ilmu dan galakkan di atas 
menghasilkannya dan bersungguh pada menyambarnya dan mengajarkannya. Maka 
daripada ayat-ayat itu firman Allah taala “adakah sama orang-orang yang tahu dan 
orang-orang yang tidak tahu” dan firmanNya taala “dan katakan: wahai Tuan ku 
tambahkanlah ilmu ku” dan firman Allah taala “yang takut kepada Allah taala dari 
kalangan hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu”. Ayat-ayat pada demikian itu 
banyak lagi dimaklumi.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌِ   }: َوِ ْ  اْْلَْ  َاِل قَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ًٌْلا ٌُفَقِّْه ُ  ًِ اادِّ َلَواهُ اْا َُ اِليُّ َوُ ْ ِلٌي،  {َ ْ  ٌُِلْد اّاُ  ِِ  َ 
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ٍ َلِ  ًّ ٌِْ  َوَ لَّي ِاعَِل ٌٌْل اَك ِ ْ  ُ ُ ِل  }: َوقَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ َْلَْ  ٌَْهِدَي اّاُ  ِك َلُ ًَل َواِ دًا َ 

ٌِْ  َوَ لَّي {اانّعَِي  إذَا َ اَت اْ ُ  آدََي اْنقََطَي َعَ لُ ُ إَّل ِ ْ  }: ، َلَواهُ َ ْهٌ  َعْ  اْ ِ  َ ْ عُوٍد، َوقَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
 .َواْْلََ اِدٌُث  ًِ ذَِاَك َكثٌَِلةٌ َ ْعلُْوَ ةٌ َ ْشُهوَلةٌ . {َصدَقٍَة َ اِلٌٍَة أَْو ِعْلٍي ٌُْنتَفَُي  ِِ  أَْو َواٍَد َصاِاحٍ ٌَْدعُو اَ ُ : ثَََلٍث 
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Sebahagian daripada khabar-khabar itu sabda nabi s.a.w.m “siapa yang Allah 
hendakkan kebaikkan padanya Allah memberi kepadanya kefahaman pada ugama”. 
Meriwayatkannya Bukhari dan Muslim, dan sabda nabi s.a.w.m kepada Ali r.a “demi 
sungguhnya Allah menghidayahkan seorang lelaki dengan sebab kamu lebih baik bagi 
kamu dari haiwan-haiwan na‟am yang merah”, meriwayatkannya Sahl dari Ibnu Mas‟ud, 
dan katanya s.a.w.m “apabila mati anak adam terputus amalannya melainkan dari tiga 
perkara: sedekah yang mengalir atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang 
berdoa untuknya”. Hadith-hadith pada demikian itu banyak lagi masyhur. 
 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ٍ َلِ  ًّ َكفَى  ِاْاِعْلِي َشَل ًا أَْ  ٌَدِّعٌَ ُ َ ْ  ََل ٌُْ ِ نُ ُ َوٌَْفَلَح  ِِ  إذَا نُِ َب : َوِ ْ  اْْلثَاِل َعْ  َعِل
ا أَْ  ٌَتَ َّلأَ ِ ْن ُ َ ْ  هَُو  ٌِ ِ  ٌِْ ، َوَكفَى  ِاْاَ ْهِ  ذَ ًّ ًٌْ ا . إاَ ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ أَ ٍ َلِ  ًّ ٌٌْل ِ ْ  : َوَعْ  َعِل اْاِعْلُي َ 

ْنفَا ِ  ًَ . اْاَ اِ ، اْاِعْلُي ٌَْ ُل ُك َوأَْنَت تَْ ُلُس اْاَ اَ ، َواْاَ اُ  تَْنقُُص ُ اانّفَقَةُ َواْاِعْلُي ٌَْزكُْو  ِاإْلِ ِ َلِ  ًّ َوَعْ  ااّشا ِِع
ٌْنَ ُ َ ْعِل َةٌ َوََل َصدَاقَةٌ،  َِإنّ ُ َ ٌَاةُ اْاقُلُوِب : اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ٌْنَك َو َ ٌَْل  ٌِِ   َََل ٌَكُْ   َ َ ْ  ََل ٌُِ بُّ اْاِعْلَي ََل َ 
ًٌْ ا . َوِ ْص َاُح اْا ََصائِلِ  ِ أَ ًّ ًَ اّاُ . َطلَُب اْاِعْلِي أَْ َ ُ  ِ ْ  َصََلِة اانّا ِلَةِ : َوَعْ  ااّشا ِِع َوَعْ  اْ ِ  عَُ َل َلِ 
ٌَِّ  َ نَةً : تَعَااَى َعْنُهَ ا قَاَ   ٌٌْل ِ ْ  ِع َادَِة ِ ت . َواْْلثَاُل  ًِ ذَِاَك َكثٌَِلةٌ َ ْعلُْوَ ةٌ . َ ْ ِلُس  ِْقٍ  َ 

Daripada athar-athar itu dari Ali r.a “memada dengan kemuliaan ilmu bahawa 
mendakwa berilmu orang yang tidak pandaikannya dan dia gembira dengannya apabila 
dibangsakan ia kepadanya, dan memada dengan celaan jahil bahawa berlepas diri 
darinya orang yang ia ada padanya”. Dari Ali r.a juga “ilmu lebih baik dari harta, ilmu 
menjaga kamu sedang kamu menjaga harta, dan harta menjadi kurang dengan 
dibelanjakan sedang ilmu bertambah subur dengan dibelanjakan”. #Dari Syafi‟e r.a 
“orang yang tidak mengasihi ilmu tidak ada kebaikkan padanya, maka tidak ada diantara 
kamu dan diantara dia perkenalan dan persahabatan, maka ia nyawa bagi hati dan 
pelita bagi matahati”. Dari Syafi‟e juga : menuntut ilmu terafdhal dari sembahyang sunat. 
Dari Ibnu Umar r.anhuma dia berkata : majlis fekah lebih baik dari ibadat enam puluh 
tahun. Athar-athar pada demikian itu banyak lagi dimaklumi. 
 

 ََ ْ  أََلادَهُ ِا ََلٍض دُْنٌَِوّيٍ . ثُّي اْعلَْي أَّ  َ ا ذََكْلنَاهُ  ًِ  َْ ِ  اْاِعْلِي إنَّ ا هَُو  ٌَِ ْ  َطلَ َ ُ ُ ِلٌدًا  ِِ  َوْ  َ اّاِ تَعَااَى
َ ْ  َكاَ  ٌُِلٌدُ َ ْلَث  }: قَاَ  تَعَااَى . َكَ اٍ  أَْو ِلٌَاَ ٍة أَْو َ ْنِصٍب أَْو َ اٍه أَْو شُْهَلٍة أَْو نَْ ِو ذَِاَك  َُهَو َ ْذُ ويٌ 
َوقَاَ  َصلّى . { َوَ ا اَ ُ  ًِ اْْلِ َلِة ِ ْ  نَِصٌٍب ،اْْلِ َلِة نَِزْد اَ ُ  ًِ َ ْلثِِ  َوَ ْ  َكاَ  ٌُِلٌدُ َ ْلَث اادُّْنٌَا نُْؤتِِ  ِ ْنَها

ٌِْ  َوَ لَّي  أَْي اَْي  {َ ْ  تَعَلَّي ِعْلً ا ٌَْنتَِفُي  ِِ   ًِ اْْلِ َلِة ٌُِلٌدُ  ِِ  َعَلً ا ِ ْ  اادُّْنٌَا اَْي ٌَِلْح َلائَِ ةَ اْاَ نِّة }: اّاُ َعلَ
ٌِْ  َوَ لَّي . ٌَِ ْد ِلٌَ َها أََشدُّ اانّاِس َعذَا ًا ٌَْوَي اْاِقٌَاَ ِة أَْي ِ ْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  َعاِاٌي ََل ٌَْنتَِفُي  }: َوقَاَ  َصلّى اّاُ َعلَ
. َو ًِ َهذَا اْاقَْدِل ِكفَاٌَةٌ ِاَ ْ  َو ّقَ ُ اّاُ تَعَااَى. َو ًِ ذَّيِ اْاعَاِاِي ااِّذي اَْي ٌَْعَ ْ   ِِعْلِ ِ  أَْ  َاٌل َكثٌَِلةٌ . { ِِعْلِ ِ  

Kemudian ketahuilah bahawa apa yang kami telah sebutkan pada fadhilat ilmu itu 
hanyalah pada orang yang menuntutnya dalam keadaan dia hendakkan wajah Allah 
taala. Maka siapa yang hendakkannya kerana tujuan duniawi seperti harta atau jawatan 
ketua atau pangkat atau kedudukkan atau kemasyhuran atau umpama itu maka dia 
dicela. Firman Allah taala “siapa yang hendakkan perhumaan akhirat Kami tambahkan 
baginya perhumaannya dan siapa yang hendakkan perhumaan dunia kami berikan ia 
kepadanya dan tidak ada baginya habuan di akhirat”. Sabda nabi s.a.w.m “siapa yang 
mempelajari ilmu yang diambil manfaat dengannya di akhirat sedang dia hendakkan 
matlamat dunia dengannya tidak dia mencium bau syurga” iaitu tidak dia mendapat 
baunya. Sabda nabi s.a.w.m “paling teruk manusia diazab pada hari kiamat iaitu dari 
kalangan orang-orang Islam adalah orang alim yang tidak mendapat manfaat dari 
ilmunya”. Sabit pada cacian orang „alim yang tidak beramal dengan ilmunya khabar-
khabar yang banyak. Pada kadar ini cukuplah bagi orang yang Allah taala mentaufikkan 
dia. 
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ًّ َ ْعِل َةُ أَْ َكاِي اْاَ َواِدِث  ، َواْصِطََلً ا َكَ ا  ًِ قََواِعِد ااّزْلَكِش ْ نَِويُّ َواْاِفْق ُ اُ َةً اْافَْهُي ُ ْطلَقًا َكَ ا َصّو َ ُ اإْلِ
ا َواْ تِْن َاًطا . نَصًّ

Fekah pada lughah adalah faham semata-mata sepertimana yang Isnawi bilang sebagai 
betul, dan pada istilah sepertimana pada kaedah-kaedah Zarkasyi adalah mengetahui 
hukum-hukum, nisbah nas dan istinbat. 
 

ٌِْ   (َعلَى َ ْذَهِب  ) ِ  )أَْي َ ا ذََهَب إاَ ًّ َ اُي ااّشا ِِع ِ ْ  اْْلَْ َكاِي  ًِ اْاَ َ ائِِ  َ َ اًزا َعْ  َ َكاِ  ااذَّهاِب، َوإِْذ  (اإْلِ
 ًّ ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ )ذََكَل اْاُ َصنُِّف هُنَا ااّشا ِِع ًكا  ِ ِ  (َلِ  هَُو :  َنَقُوُ  .  َْلنَتَعَّلْض إاَى َطَلٍف ِ ْ  أَْ  َاِلِه تَ َلُّ

ٌِْد  َ ْ ُل اْْلُّ ِة َو ُْلَطاُ  اْْلَئِّ ِة مَحُمٌَُّ أَ ُو َعْ ِد اّاِ ْ ُ  إْدِلٌَس ْ ِ  اْاعَ ّاِس ْ ِ  عُثَْ اَ  ْ ِ  َشا ِيِ ْ ِ  ااّ ائِِب ْ ِ  عُ َ
ٌِْ  َوَ لَّي  ٌِْ  َوَ لَّي ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ْ ِ  َعْ ِد ٌَِزٌدَ ْ ِ  َهاِشِي ْ ِ  اْاُ ّطِلِب ْ ِ  َعْ ِد َ نَاٍف َ دِّ اانّ ِ

ٌِْ  ِ ْ  : َوَهذَا نََ ٌب َعِظٌٌي َكَ ا قٌَِ  . مَحُمَُُّ ْ ُ  َعْ ِد اّاِ ْ ِ  َعْ ِد اْاُ ّطِلِب ْ ِ  َهاِشِي ْ ِ  َعْ ِد َ نَافٍ  نََ ٌب َكأَّ  َعلَ
 . َ اَز اْاَ َكاِلَي َوااتُّقَى َواْاُ ودَ * ْ  َ ٌٍِّد يِ َ ا  ٌِِ  إَّل َ ٌِّدٌ .  نُوًلا َوِ ْ   َلَِ  ااّص َاحِ َعُ ودًا *َشْ ِس اا َُّ ى

(di atas mazhab) iaitu apa yang pergi kepadanya (imam Syafi‟e) daripada hukum-
hukum, sebagai majaz dari tempat pergi. Tatkala musannif menyebutkan disini “syafi‟e” 
(radhiallahu taala anhu) maka kita masuk pada secebis kisah-kisahnya kerana 
mengambil berkat dengannya. Maka kita katakan : ia adalah seorang „alim bagi umat 
islam dan sultan bagi imam-imam, Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin 
Uthman bin Syafi‟e bin Saib bin Ubaid bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin 
Abdu manaf, datuk nabi s.a.w.m, kerana nabi s.a.w.m Muhammad bin Abdullah bin 
Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdu Manaf. #Ini adalah titihan yang agong sepertimana 
dikatakan : titihan yang seolah-olah ada di atasnya cahaya dari matahari dhuha dan 
cahaya dari waktu subuh. Tidak ada padanya melainkan penghulu dari penghulu yang 
mencapai kemuliaan dan ketaqwaan dan kemurahan.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي َوهَُو ُ تََلْعِلعٌ، َوأَْ لََي : َوَشا ُِي ْ ُ  ااّ ائِِب  ًّ َصلّى اّاُ َعلَ ًَ اانّ ِ ، اَِق ًُّ ٌِْ  ااّشا ِِع هَُو ااِّذي ٌُْنَ ُب إاَ
. أَ ُوهُ ااّ ائُِب ٌَْوَي  َْدٍل،  َِإنّ ُ َكاَ  َصاِ َب َلاٌَِة  َنًِ َهاِشٍي،  َأُِ َل  ًِ ُ ْ لَِة َ ْ  أُِ َل َو َدَ  نَْفَ  ُ ثُّي أَْ لَيَ 
ِ ْ ِ  ِكََلِب ْ ِ  ُ ّلةَ ْ ِ  َكْعِب ْ ِ  اَُؤّيِ  ِاْاَهْ ِز َوتَْلِكِ  اْ ِ  َغاِاِب ْ ِ   ِْهِل ْ ِ  َ اِاِك ْ ِ   ًّ َوَعْ دُ َ نَاِف ْ ِ  قَُص

ٌَْ ةَ ْ ِ  ُ ْدِلَكةَ ْ ِ  إْاٌَاَس ْ ِ  ُ َ َل ْ ِ  نَِزاِل ْ ِ  َ عَدِّ ْ ِ  َعْدنَا َ  ْ َ اعُ ُ ْنعَِقدٌ َعلَى . اانّْ ِل ْ ِ  ِكنَانَةَ ْ ِ  ُ َز َواإْلِ
ًَ اّاُ تَعَااَى . َهذَا اانَّ ِب إاَى َعْدنَا َ  ٌَْس  ٌَِ ا  َْعدَهُ إاَى آدََي َطِلٌٌ  َصِ ٌٌح  ٌَِ ا ٌُْنقَُ ، َوَعْ  اْ ِ  َع ّاٍس َلِ  َواَ

ٌِْ  َوَ لّيَ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ َكذََب : َكاَ  إذَا اْنتََهى  ًِ اانَّ ِب إاَى َعْدنَاَ  أَْ َ َك ثُّي ٌَقُوُ   }: َعْنُهَ ا، َعْ  اانّ ِ
 .أَْي  َْعدَهُ  {اانّّ ا ُوَ  

Syafi‟ bin Saib adalah orang yang dinisbahkan Syafi‟e kepadanya, dia bertemu dengan 
nabi s.a.w.m sedang dia budak lebih lima tahun. Bapanya Saib memeluk Islam bapanya 
pada hari Badar, maka dia pemegang panji Bani Hasyim, maka dia ditawan bersama 
sejumlah orang-orang tawanan. Dia menebus dirinya kemudian memeluk Islam. Abdu 
Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka‟b bin Luay bin Ghalib bin fihr bin Malik bin 
Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin 
Ma‟ad bin „Adnan. #Ijmak tersimpul di atas nasabnya hingga kepada „Adnan. Pada apa 
yang selepasnya tidak ada jalan yang sahih, pada apa yang dinakalkan. Dari Ibnu 
Abbas r.a dari nabi s.a.w.m “selalunya apabila dia sampai pada nasabnya kepada 
„Adnan dia berhenti kemudian berkata : berdustalah ahli-ahli nashab”, iaitu selepas 
Adnan.  
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ٌِْ  َوَ لّيَ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ًَ  ٌَِها َهاِشٌي َ دُّ اانّ ِ ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ َعلَى اْْلََصّحِ  ِ َّزةَ ااّتًِ تُُو ِّ ًُّ َلِ   ،ُوِادَ ااّشا ِِع
ٌِْ  َونََشأَ  َِها. َوقٌَِ   ِعَْ قَََلَ ، َوقٌَِ   ِِ نًى َ نَةَ َ ْ ِ ٌَ  َوِ ائَةٍ  َوَ ِفَظ اْاقُْلآَ  . ثُّي ُ ِ َ  إاَى َ ّكةَ َوهَُو اْ ُ  َ نَتَ
 .َوهَُو اْ ُ  َ ْ يِ ِ نٌَِ ، َواْاُ َوّطأَ َوهَُو اْ ُ  َعَشَلةٍ 

Dilahirkan Syafi‟e r.a di atas pendapat yang paling sahih di Ghaza yang diwafatkan 
Hasyim datuk nabi s.a.w.m padanya, dikatakan di „Asqalan, dikatakan di Mina, pada 
tahun seratus lima puluh, kemudian dia dibawa ke Makkah sedang dia berumur dua 
tahun dan membesar padanya. Dia menghafal Quran sedang dia berumur tujuh tahun 
dan Muwatta‟ sedang dia berumur sepuluh tahun. 
 

ِ ِاِشدِّة شُْقَلتِِ ، ِ ْ   َاِب أَْ َ اِء اْْلَْ دَاِد، َوأَِذَ  اَ ُ  ًِ  ْ َوتَفَقّ َ َعلَى ُ ْ ِلِي ْ ِ  َ اِاٍد ُ ْفتًِ َ ّكةَ اْاَ ْعُلوِف  ِاازّ  ًّ  ِ
ٌِْ  َوِ ٌِ  َ ا ٍ  ِ   ًِ قِلٍّة ِ ْ  اْاعَ ْ تَاِء َوهَُو اْ ُ  َ ْ َس َعْشَلةَ َ نَةً َ َي أَنّ ُ نََشأَ ٌَتًٌِ ا  ًِ ِ ْ ِل أُّ ِ َوَكاَ  . اإْلِ

ثُّي َلَ َ  إاَى َ اِاٍك .  ًِ ِص َاهُ ٌَُ اِاُس اْاعُلََ اَء َوٌَْكتُُب َ ا ٌَْ تَِفٌدُهُ  ًِ اْاِعَظاِي َونَْ ِوَها َ تّى َ ََلَ ِ ْنَها َ  َاٌَا
ٌِْ  عُلََ اُؤَها  ٌِْ   َاْ تََ َي َعلَ  ِاْاَ ِدٌنَِة َوََلَزَ  ُ ُ دّةً، ثُّي قَِدَي  َْ دَادَ َ نَةَ َ ْ ٍس َوتِْ ِعٌَ  َوِ ائٍَة  َأَقَاَي  َِها َ نَتَ

ٌَْها إاَى َ ْذَه ِ ِ  ثُّي َعادَ إاَى َ ّكةَ  َأَقَاَي  َِها . َوَصنَّف  َِها ِكتَا َ ُ اْاقَِدٌيَ . َوَلَ َي َكثٌٌِل ِ ْنُهْي َعْ  َ ذَاِهَب َكانُوا َعلَ
ُ دّةً، ثُّي َعادَ إاَى  َْ دَادَ َ نَةَ ثََ اٍ  َوتِْ ِعٌَ  َوِ ائٍَة  َأَقَاَي  َِها َشْهًلا، ثُّي َ َلَا إاَى ِ ْصَل َواَْي ٌََزْ   َِها نَاِشًلا 
ِاْلِعْلِي ُ ََلِزً ا ِاَِلْشتِ َاِ   َِ اِ ِعَها اْاعَتٌِِ  إاَى أَْ  أََصا َتْ ُ َ ْل َةٌ َشِدٌدَةٌ  ََ ِلَض  َِ  َ َِها أٌَّاً ا َعلَى َ ا قٌَِ ، ثُّي 
ٌِْ ، َودُ َِ   ِاْاقََلا َِة  َْعدَ  َ  أَْل َيٍ َوِ ائَت

اْنتَقََ  إاَى َلْ َ ِة اّاِ تَعَااَى َوهَُو قُْطُب اْاُوُ وِد ٌَْوَي اْاُ ُ عَِة َ ْلَخ َلَ ٍب َ نَةَ
ٌِْ  ُ ِ َ  . َواْنتََشَل ِعْلُ  ُ  ًِ َ ِ ٌيِ اْْل َاِ  َوتَقَدَّي َعلَى اْْلَئِّ ِة  ًِ اْاِ ََلِف َواْاِو َا ِ . اْاعَْصِل ِ ْ  ٌَْوِ  ِ  َوَعلَ
ٌٍْ  ٌَْ ََلُ ِط َاَ  اْْلَْلَض ِعْلً ا}: اْاَ ِدٌُث اْاَ ْشُهوُل  . {َعاِاُي قَُل

Dia mendalami Fekah di atas Muslim bin Khalid mufti Makkah yang dikenali dengan az 
Zanji5 kerana jelas putih kemerahan kulitnya, daripada bab nama-nama berlawanan. 
Beliau mengizinkan dia pada memberi fatwa sedang dia budak berumur lima belas 
tahun serta bahawa dia membesar sebagai anak yatim pada ribaan emaknya didalam 
kehidupan yang serba kekurangan dan sempit keadaan. Sentiasalah dia pada zaman 
kanak-kanaknya berada semajlis dengan ulamak dan menulis apa yang dia ambil faham 
darinya pada tulang-tulang dan umpamanya hingga ia memenuhi takar-takar 
dirumahnya. #Kemudian dia berpindah kepada imam Malik di Madinah dan sentiasa 
bersamanya dalam satu tempoh masa. Kemudian dia tiba di Baghdad pada tahun 
seratus enam puluh lima maka bermukim disana dua tahun. Maka berkumpul padanya 
para ulamak Baghdad dan ramai dari mereka beralih dari mazhab-mazhab yang mereka 
berada di atasnya kepada mazhabnya. Dia mengarang di Baghdad kitab qadimnya. 
#Kemudian dia kembali ke Makkah maka bemukim disana dalam satu tempoh, 
kemudian kembali ke Baghdad pada tahun seratus sembilan puluh lapan, maka 
bermukim disana sebulan, kemudian keluar ke Mesir dan teruslah dia disana 
menyebarkan ilmu melazimi tugas-tugas di Universitinya yang tua hingga satu hari dia 
dipukul orang dengan pukulan yang kuat maka dia sakit dengan sebabnya beberapa 
hari di atas apa yang diriwayatkan. Kemudian dia kembali ke rahmatullah taala, walhal 
dia seorang paksi "qutubul ujud"6, pada hari jumaat hari akhir bulan rejab tahun dua 
ratus empat. Dia dikebumikan di Qarafah selepas „asar hari itu. Tersebarlah ilmunya 
pada semua pelusuk alam. Dia mendahului imam-imam lain pada khilaf dan 
kesepakatan. Di atasnya ditanggungkan hadith yang masyhur “tok 'alim Quraisy yang 
ilmunya memenuhi lapisan-lapisan bumi”. 
  

                                                 
5
 Orang hitam.  

6
 Satu makam dikalangan ahli-ahli sufi. Maknanya paksi keujudan.  
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ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ٌُْت *  َِإّ  اانّْفَس َ ا َطِ عَْت تَُهوُ  * أََ تُّ َ َطاِ ِعً  َأََلْ ُت نَْفِ ً : َوِ ْ  َكََلِ ِ  َلِ  َوأَْ ٌَ
ٌْتًا  َواَ ُ . إذَا َطَ ٌي ٌَُ  ُّ  ِقَْلِب َعْ ٍد َعلَتْ ُ َ َهانَةٌ َوَعََلهُ هُو ُ *  َِفً إْ ٌَائِِ  ِعْلٌض َ ُصوُ  * اْاقُنُوَع َوَكاَ  َ 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ًٌْ ا َلِ  َوإِذَا قََصْدت ِاَ اَ ٍة  َاْقِصْد . َ ا َ ّك ِ ْلدَك ِ ثُْ  ظُْفِلك  َتََوّ  أَْنَت َ ِ ٌَي أَْ ِلك: أَ
َو ٌَِ ا ذََكْلت  . َوقَْد أَْ َلدَ  َْعُض أَْصَ ا ِِ   ًِ  َْ ِلِ  َوَكَلِ ِ  َونََ  ِِ  َوأَْشعَاِلِه كُتُ ًا َ ْشُهوَلةً . ِاُ ْعتَِلٍف  ِقَْدِلك

ٌِْلِه . َواَْوََل َ ْوُف اْاَ لَِ  اََشَ ْنُت ِكتَا ًِ َهذَا ِ ْنَها  ِأَْ َوابٍ . تَْذِكَلةٌ ِْلُوِاً اْْلَْا َابِ  َوذََكْلت  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ
.  َ ا  ٌِِ  اْاِكفَاٌَةُ 

Daripada kalamnya r.a : aku matikan sifat tamak ku maka aku rehatkan nafsu ku kerana 
sungguhnya nafsu itu hina selama mana ia tamak, dan aku hidupkan sifat puas hati 
yang mana ia asalnya mati, maka pada menghidupkannya sabitlah harga diri yang 
terpelihara. Apabila sifat tamak singgah pada hati seorang hamba mengatasinya 
pandangan ringan makhluk dan mengatasinya kehinaan. Baginya juga r.a : tidak 
menggaru kulit mu seumpama kuku mu maka kamu berpaling dari semua urusan mu. 
Apabila kamu menuju kepada satu hajat maka tujulah kepada orang yang mengiktiraf 
taraf mu. #Sungguhnya sebahagian sahabat-sahabatnya telah menunggalkan 
fadhilatnya dan kemuliaannya dan titihannya dan syair-syairnya pada satu kitab yang 
masyhur. Pada apa yang aku sebutkan sekadar tazkirah bagi orang yang punya akal. 
Kalaulah tidak takutkan jemu nescaya aku penuhkan kitab ku ini dengannya pada 
beberapa bab. Aku sebutkan didalam syarah Minhaj dan selainnya apa yang cukup 
padanya.  
 

ِء َ ْعنَاَها تََلتُُّب اْْلَثَِل . أَْي  ِاانِّْ  َِة إاَى أَْطَوَ  ِ ْن ُ  ( ًِ َغاٌَِة اَِلْ تَِصاِل  )َوٌَكُوُ  ذَِاَك اْاُ ْ تََصُل  ًْ َوَغاٌَةُ ااّش
ِء َكَ ا تَقُوُ   ًْ ٌْيِ ااّصِ ٌحِ ِ  ُّ اَِلْنتِفَاعِ  ِاْاَ  ٌِيِ، َوَغاٌَةُ ااّصََلِة ااّصِ ٌَ ِة إْ َزاُؤَها: َعلَى ذَِاَك ااّش . َغاٌَةُ اْا َ

ٌَ اِز  ) ًِ  (وَ ) ٌَ اِز .  ُِ ثَنّاٍة تَْ تٌٍِّة  َْعدَ اْاَهْ َزِة أَْي اْاقَْصلِ  (نَِهاٌَِة اإْلِ ًْ اَِلْ تَِصاِل َواإْلِ َوَظاِهُل َكََلِ ِ  تَ َاٌُُل اَْفَظ
ٌَ اُز َ ْذُف طُوِاِ  َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  اْاُ لَقِِّ   ًِ . َواْا َاٌَِة َواانَِّهاٌَِة َوهَُو َكذَِاكَ   َاَِلْ تَِصاُل َ ْذُف َعْلِض اْاَكََلِي، َواإْلِ
ٌَْ  اْا َاٌَِة َواانَِّهاٌَةِ . إَشاَلاتِِ  َعْ   َْعِ ِهيْ  َعلَى  )ِاُوُ وحِ ِع َاَلتِِ   (ٌَْقَلُب  ). َوقَْد عُِلَي ِ ّ ا تَقَّلَل اْافَْلُ   َ

ٌْئًا  (اْاُ تَعَلِِّي  ٌْئًا  ََش أَْي ( َوٌَْ ُهُ  ) أَْي  َِ  َِب اْ تَِصاِلِه َوعُذُو َِة أَْافَاِظِ ، ( دَْل ُ ُ )أَْي اْاُ ْ تَِدِ   ًِ ااتّعَلُِّي َش
إّ  اْاَكََلَي ٌُْ تََصُل : َعْ  َظْهِل قَْلٍب ِاَ ا َ ّل َعْ  اْاَ ِلٌِ   (ِ ْفظُ ُ  )أَْي  ًِ َطلَِب اْاِفْقِ   (َعلَى اْاُ ْ تَِدِ   )ٌَتٌََّ ُل 
ٌِْ  َ ْفتُوحٌ : تَْن ٌِ ٌ . ِاٌُْ فَظَ   .َ ْلُف اْاُ َ اَلَعِة  ًِ اْاِفْعلَ

Adalah Mukhtasar itu (pada sehabis-habis ringkas) iaitu dengan nisbah kepada yang 
lebih panjang darinya. Penghabis i.e ghayah sesuatu maknanya tersusun satu kesan di 
atas suatu itu sepertimana kamu katakan : penghabis jualan yang sah adalah halal 
ambilan manfaat dengan barang jualan, dan penghabis sembahyang yang sah adalah 
memadanya. Dan pada (sehujung-hujung ringkas). Zahir kata-katanya lafaz ikhtisar 
dan ijaz, ghayah dan nihayah berlainan yang mana ia seperti itu. Maka ikhtisar hazaf 
lebar kalam dan ijaz hazaf panjangnya sepertimana kata Ibnu Mulaqqin didalam al-
Isyaratnya dari sebahagian mereka. Sungguh diketahui dari apa yang telah lalu beza di 
antara ghayah dan nihayah. (dekat) kerana jelas ibaratnya (di atas pelajar) iaitu yang 
baru mula belajar sedikit-demi sedikit (oleh mempelajarinya) iaitu dengan sebab 
ringkas dan manis lafaz-lafaznya. (dan mudah) iaitu senang (di atas orang yang baru 
mula) menuntut fekah (menghafalnya) iaitu menyimpannya didalam hati kerana apa 
yang telah lalu dari Khalil : bahawa kalam itu diringkaskan untuk dihafal. Tanbih. Huruf 
mudhara'ah pada dua fe'el itu difathahkan. 
 

ًٌْ ا  َْعُض اْْلَْصِدقَاِء  (َو  ) ِاَ ا ٌُْ تَاُا إاَى تَْقِ ٌِ ِ  ِ ْ  اْْلَْ َكاِي  (أَْ  أُْكثَِل  ٌِِ  ِ ْ  ااتّْقِ ٌَ اِت  )َ أَاَنًِ أَ
ٌِْلَها ِ ّ ا َ تَْعِل ُ ُ،  اْاَواِ  َِة  (اْاِ َصاِ   )أَْي َ ْ ِط  (َ ْصِل  )ِ ْ   (َو  )اْاِفْقِهٌِّة اْْلتٌَِِة َكَ ا  ًِ اْاِ ٌَاِه َوَغ

ٌِْفٌِّة اْاَ ْطلُو َةِ  (إاَى ذَِاَك  )أَْي ااّ ائَِ   ( َأََ ْ ت   ) ،َواْاَ ْندُو َةِ   (َطاِا ًا  ): َوقَْواُ ُ . أَْي إاَى تَْصنٌِِف ُ ْ تََصٍل  ِاْاَك
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أَْي اْاَ َزاِء ِ ْ  اّاِ تَعَااَى َعلَى تَْصنٌِِف َهذَا اْاُ ْ تََصِل ِاقَْوِاِ   (ِالثَّواِب  )َ اٌ  ِ ْ  َ ِ ٌِل اْافَاِعِ  أَْي ُ ِلٌدًا 
ٌِْ  َوَ لَّي  َصدَقَةٌ َ اِلٌَةٌ أَْو ِعْلٌي ٌُْنتَفَُي  ِِ  أَْو َواَدٌ : إذَا َ اَت اْ ُ  آدََي اْنقََطَي َعَ لُ ُ إَّل ِ ْ  ثَََلٍث  }: َصلّى اّاُ َعلَ
ًٌْ ا ِ ّ ا ذََكَل أَْي ُ ْلتَِ ئًا ( َلاِغ ًا : ) َوقَْواُ ُ . {َصاِاٌح ٌَْدعُو اَ ُ  ( تَعَااَى  ًِ )  ُْ َ انَ ُ َو ( إاَى اّاِ ) َ اٌ  أَ

َعانَِة ِ ْ   َْ ِلِ  َعلَى ُ ُصوِ   ااِّذي هَُو ِ دُّ  (ِالّصَواِب )ااِّذي هَُو َ ْلُ  قُْدَلِة ااّطاَعِة  ًِ اْاعَْ ِد  (ااتّْو ٌِِ   )اإْلِ
 ِ ٌْ َلنًِ  ُ َعلَى إتَْ اِ ِ  َكَ ا أَْقدََلنًِ َعلَى اْ تِدَائِِ ،  َِإنّ ُ َكِلٌٌي َ َوادٌ ََل ٌَُلدُّ َ ْ  َ أَاَ ُ َواْعتََ دَ َعلَ  .اْاَ َطِأ،  ِأَْ  ٌُقَدِّ

Meminta dari aku juga sebahagian rakan-rakan baik (agar aku membanyakkan 
padanya pembahagian) apa yang perlu kepada pembahagiannya, daripada hukum-
hukum fekah yang akan datang sepertimana pada air dan selainnya daripada apa yang 
kamu akan tahu, (dan) daripada (pembatasan) iaitu dhabit perkara-perkara yang wajib 
dan yang sunat, (maka aku perkenankan) peminta (kepada demikian itu) iaitu kepada 
mengarangkan mukhtasar dengan kaifiat yang dituntutnya itu. #(hal keadaan aku 
menuntut pahala) iaitu balasan dari Allah taala di atas karangan mukhtasar itu kerana 
sabda nabi s.a.w.m “apabila seorang anak adam mati putuslah amalannya melainkan 
tiga : sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang 
mendoakannya. (hal keadaan aku gemar) iaitu bertumpu (kepada Allah) subhanahu 
wa (taala pada) memberikan bantuan dari limpah kurniaNya di atas mendapatkan 
(taufik) yang ianya adalah menjadikan kuasa taat pada hamba (kepada yang betul) 
iaitu lawan salah, dengan bahawa Dia memberikan aku kuasa di atas 
menyempurnakannya sepertimana dia memberi aku kuasa di atas memulakannya. 
Maka sungguhnya Dia maha pemurah lagi maha boros, tidak menolak orang yang 
memintaNya dan berpegang di atasNya.  
 

ِء ِعْندَ . أَْي قَاِدلٌ  (قَِدٌٌل  )أَْي ٌُِلٌدُ  (َعلَى َ ا ٌََشاُء  ) ُْ َ انَ ُ َوتَعَااَى  (إنّ ُ  ) ًْ ُِّل  ًِ ااّش َواْاقُْدَلةُ ِصفَةٌ تَُؤث
ًَ ِصفَاُت ااذّاِت اْاقَِدٌِي . تَعَلُِّقَها  ِ ِ  فَاِت ااثَّ انٌَِِة اْاقَِدٌَ ِة ااثّا ِتَِة ِعْندَ أَْهِ  اا ُّنِّة ااّتًِ ِه ًَ إْ دَ  ااّصِ َوِه
ا َكاَ  أَْو َلقٌِقًا،  ( ِِع َاِدهِ )هَُو  ُْ َ انَ ُ َوتَعَااَى  (َو  ). اْاُ قَدِّس  ْنَ اُ  ُ لًّ َ ْ ُي َعْ ٍد َوهَُو َكَ ا قَاَ   ًِ اْاُ ْ َكِي اإْلِ

ٌِْ  َوَ لَّي  ِذَِاَك  ًِ أَْشَلِف اْاَ َواِطِ ، َكـ  ًَ َصلّى اّاُ َعلَ ِ ااِّذي أَْنَزَ  َعلَى َعْ ِدِه اْاِكتَابَ } َقَْد دُِع  {اْاَ ْ دُ ِاّ
ٌَْلً } ٍ اادّقّاُ  . { ُْ َ اَ  ااِّذي أَْ َل   ِعَْ ِدِه اَ ًّ ٌَْس ِاْلُ ْؤِ ِ  ِصفَةٌ أَتَيُّ َوََل أَْشَلُف ِ ْ  اْاعُ ُوِدٌِّة َكَ ا : قَاَ  أَ ُو َعِل اَ

ْ َ اعِ  (اَِطٌٌف  ): َوقَْواُ ُ .   َِإنّ ُ أَْشَلُف أَْ َ ائًِ* ََل تَْدعُنًِ إَّل  ٌَِا َعْ دََها: قَاَ  اْاقَائُِ   . ِ ْ  أَْ َ ائِِ  تَعَااَى  ِاإْلِ
ْ ُ  َوهَُو ِ ْ  اّاِ تَعَااَى ااتّْو ٌُِ  َواْاِعْصَ ةُ  ِأَْ  ٌَْ لَُ  قُْدَلةَ ااّطاَعِة  ًِ اْاعَْ دِ  . َواالُّْطُف ااّلأْ َةُ َوااّلِ

(Sungguhnya Dia) subhanahu wa taala (di atas apa yang Dia kehendaki adalah 
Tuhan yang maha kuasa). Kudrat adalah sifat yang berkesan pada sesuatu ketika ia 
berta‟luk dengannya. Ianya satu daripada lapan sifat-sifat yang qadim yang sabit di sisi 
Ahli Sunnah yang mana ianya sifat zat yang qadim lagi kudus. #(dan) Dia subhanahu 
wa taala (dengan para hambaNya), "ِعبَاد" jamak "َعْبد". Ianya sepertimana dikatakan 
didalam al Muhakkam adalah manusia, merdeka atau hamba. Maka nabi s.a.w.m diseru 
dengan demikian itu pada banyak tempat, seperti “ ِ الَِّإ  أَْنَ َل َعلَى َعْبِدِ  اْلِيتَا َ  سُْبَ اَن الَِّإ  “ ”اْلَ ْمدُ ِ َّ
 Kata Abu Ali Daqqaq : tidak ada bagi seorang beriman satu sifat yang lebih .”أَْسَر  ِبعَْبِدِ  لَْي اًل 
sempurna dan tidak yang lebih mulia daripada kehambaan sepertimana kata seorang : 
jangan Engkau seru aku melainkan dengan “wahai hambanya” * maka ia semulia-mulia 
nama ku. #Katanya (Tuhan yang maha lemah lembut) adalah daripada nama-
namaNya taala dengan ijmak. Belas kasihan dan kasih mesra dan kelembutan iaitu 
pada Allah taala adalah taufik dan pemeliharaan, dengan bahawa dia menjadikan kuasa 
taat pada hambaNya. 
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ًُّ :  َائِدَةٌ  ِل ٌْ ٌِْ  ااّصََلةُ َوااّ ََلُي أَْعَطاهُ  ًِ اْا َِشاَلِة َكِلَ اٍت َكاَ  : قَاَ  اا َُّه اَّ ا َ اَء اْا َِشٌُل إاَى ٌَْعقُوَب َعلَ
ٌِْهْي ااّصََلةُ َوااّ ََليُ  ِه َعلَ ًَ . ٌَْلِوٌَها َعْ  أَ ٌِِ  َعْ  َ دِّ ٌَا اَِطٌفًا  َْوَ  كُّ ِ اَِطٌٍف اُْاطُْف  ًِ  ًِ أُُ وِلي كُلَِّها : َوِه

نًِ  ًِ دُْنٌَاَي َوآِ َلتًِ ، َوَلّ ِ  . َكَ ا أُِ بُّ
Faedah. Kata Suhaili : tatkala datang pembawa khabar berita gembira kepada Ya‟kob 
a.s dia mengajarkannya beberapa kalimah kepadanya yang dia riwayatkan dari 
bapanya dari datuknya alaihim solah wassalam kerana khabar gembira itu. Ianya “ يَا لَِ يفاًلا
ِن  ِ   دُْنيَاَ  َوآِخَرِت  َها َيَما أُِ  ُّ َوَرّضِ .” َْوَق يُّلِ لَِ يفٍم اُْل ُْف ِب  ِ   أُُموِر  يُلِّ

7 
 

ْ َ اعِ  (َ  ٌٌِل  ): َوقَْواُ ُ  ًٌْ ا  ِاإْلِ
أَْي هَُو َعاِاٌي  ِِع َاِدِه َو ِأَْ عَاِاِهْي َوأَْقَواِاِهْي َو َِ َواِ يِ . ِ ْ  أَْ َ ائِِ  تَعَااَى أَ

 .َ َوائِِ ِهْي َوَ ا تُْ ِفٌِ  ُصدُوُلهُيْ 

Katanya (yang maha mendalam pengetahuanNya) adalah daripada nama-nama Allah 
taala juga dengan ijmak. Iaitu Dia maha tahu tentang hamba-hambaNya dan perbuatan 
mereka dan kata-kata mereka dan tempat-tempat hajat mereka dan apa yang 
disembunyikan dada-dada mereka. 
 

ٌْنَا اْاَكََلَي  َِ ْ ِد اّاِ تَعَااَى َعلَى َ ا قََصْدنَاهُ ِ ْ  أَْافَاِظ اْاُ ْط َِة  َنَْذكُُل َطَل ًا ِ ْ  َ َ اِ ِ  َهذَا اْاِكتَاِب  َوإِْذ قَْد أَْنَه
إّ  اّاَ تَعَااَى قَْد َعِلَي ِ ْ  ُ َؤاِِّفِ  ُ لُوَا نٌِّتِِ   ًِ تَْصنٌِِفِ   َعَّي اانّْفُي  ِِ  :  َنَقُوُ  . قَْ َ  ااشُُّلوعِ  ًِ اْاَ ْقُصودِ 

 . َقَّ  ِ ْ  ُ تَعَلٍِّي إَّل َوٌَْقَلُؤهُ أَّوًَل إّ ا  ِِ ْفٍظ َوإِّ ا  ُِ َطااَعَةٍ 

Ketika kita sudahkan bicara kita dengan pujian Allah taala di atas apa yang kita 
maksudkan dari lafaz-lafaz khutbah maka kita sebutkan secebis daripada keindahan-
keindahan kitab ini sebelum masuk pada maksudnya, maka kita katakan : sungguhnya 
Allah taala sedia tahu ada pada pengarangnya ketulusan niatnya pada karangannya, 
maka dia meratakan manfaat dengannya, maka sedikitlah orang yang belajar melainkan 
mula-mula dia membacanya samaada dengan hafal dan samaada dengan mutalaah. 
 

َوقَْد اْعتَنَى  َِشْلِ ِ  َكثٌٌِل ِ ْ  اْاعُلََ اِء  َِفً ذَِاَك دَََلاَةٌ َعلَى أَنّ ُ َكاَ  ِ ْ  اْاعُلََ اِء اْاعَاِ ِلٌَ  اْاقَاِصِدٌَ   ِِعْلِ ِهْي 
ٌِْهْي ِ ْ  اانّ ٌٌَِِّ   ٌٌَِّ  َ َي ااِّذٌَ  أَْنعََي اّاُ َعلَ َوْ  َ اّاِ تَعَااَى، َ عََ  اّاُ تَعَااَى قََلاَلهُ اْاَ نّةَ َوَ عَلَ ُ  ًِ أَْعلَى ِعلِّ
ٌِقٌَ  َوااشَُّهدَاِء َوااّصاِاِ ٌَ ، َو َعََ  ذَِاَك  ِنَا َو َِواِاِدٌنَا َوَ َشاٌِِ نَا َوُ ِ  ٌِّنَا، َوََل َ ْوَ  َوََل قُّوةَ إَّل  ِاَّاِ  دِّ َوااّصِ

ِ اْاعَِظٌيِ  ًّ . اْاعَِل
Sungguhnya ramai ulamak telah meneliti syarahnya, maka demikian itu menunjuk 
bahawa dia adalah seorang daripada para ulamak yang beramal yang memaksudkan 
wajah Allah taala dengan ilmu mereka. Moga Allah menjadikan tempat tetapnya di 
syurga dan menjadikan dia pada yang tertinggi daripada syurga-syurga yang tinggi 
bersama orang yang Allah ni‟matkan ke atas mereka dari kalangan para nabi dan 
siddiqin dan syuhada‟ dan solihin, moga Dia membuat demikian itu pada kita dan dua 
ibu bapa kita dan guru-guru kita dan kekasih-kekasih kita. Tidak ada daya dan tidak 
upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi maha besar. 
 

ٌَ ا ِ  ٌِْ  َوَ لَّي ،َواَّ ا َكانَْت ااّصََلةُ أَْ َ َ  اْاِع َادَاِت  َْعدَ اإْلِ  }:  َوِ ْ  أَْعَظِي شُُلوِطَها ااّطَهاَلةُ ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
َي َوْ عًا،  َدَأَ اْاُ َصنُِّف  َِها  َقَاَ  {ِ ْفتَاُح ااّصََلِة ااّطُهوُل   :، َوااّشْلطُ ُ قَدٌّي َطْ عًا  َقُدِّ

Tatkala sembahyang itu yang terafdhal daripada ibadat-ibadat selepas iman dan 
daripada sebesar-besar syaratnya adalah toharah kerana sabda nabi s.a.w.m “anak 

                                                 
7
. wahai yang maha lemah lembut diatas semua yang lemah lembut berlembutlah dengan ku pada semua urusan ku 

seperti apa yang aku kasih, dan jadikan aku redha dengan apa yang Engkau anugerahkan kepada ku pada dunia ku 

dan akhirat ku 
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kunci sembahyang adalah toharah”, dan syarat didulukan secara semulajadinya maka ia 
didulukan pada hantaran, musannif memulakan dengannya maka katanya : 
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 ِكتَاُب ااّزَكاةِ 
 

ٌْلِ  ًَ اُ َةً اانُُّ وُّ َواْا ََلَكةُ َوِزٌَادَةُ اْاَ  َزَكا ااّزْلعُ إذَا نََ ا َوَزَكْت اانّفَقَةُ إذَا  َِوِلِك  ٌَِها َو ََُلٌ  َزاٍك أَْي : ٌُقَاُ  . َوِه
ٌْلِ  ًٌْ ا  {قَْد أ َْ لََح َ ْ  َزّكاَها  }َوتُْطلَُ  َعلَى ااتّْطِهٌِل قَاَ  تَعَااَى . َكثٌُِل اْاَ  أَْي َطّهَلَها ِ ْ  اْْلَْدنَاِس َوتُْطلَُ  أَ
. أَْي تَْ دَُ وَها { َََل تَُزكُّوا أَْنفَُ كُْي  }قَاَ  تَعَااَى . َعلَى اْاَ ْدحِ 

1. Kitab Zakat. Zakat pada bahasa adalah subur dan berkat dan lebih kebaikkan. 
Dikatakan “ ْر ُ  “ apabila tanaman itu membesar. dan ”َ َيا ال َّ  apabila nafkah itu ”َ َيْت النَّفَ َ ُ 
diberkati, dan “ ” َُ ٌن َ ااٍم   si pulan itu banyak kebaikannya. Dituturkan ia di atas 
menyucikan. Firman Allah taala “sungguh telah berjayalah orang yang 
menzakatkannya”, iaitu menyucikan hartanya dari cemar-cemar. Dan dituturkan ia juga 
ke atas pujian, firman Allah taala “maka jangan engkau zakatkan diri kamu”, iaitu 
memujinya. 
 

ٌَْت .َوَشْلًعا اْ ٌي ِاقَْدٍل َ ْ ُصوٍا ِ ْ  َ اٍ  َ ْ ُصوٍا ٌَِ ُب َصْل ُ ُ ِْلَْصنَاٍف َ ْ ُصوَصٍة  َِشَلائَِط َ تَأْتًِ  َو ُّ ِ
ثِْي َوتَْ دَُ  ُ َ تّى تَْشَهدَ اَ ُ  ُل ُ ْ ِلَ َها ِ ْ  اإْلِ  ِذَِاَك ِْلَّ  اْاَ اَ  ٌَْنُ و  ِ ََلَكِة إْ َلاِ َها َودَُعاِء اْْلِ ِذ اََها َوِْلَنَّها تَُطّهِ

ٌَ ا ِ   . ِِصّ ِة اإْلِ

2. Dan pada syara‟ : nama bagi kadar yang khusus dari harta yang khusus yang 
wajib dipalingkan kepada asaf-asnaf i.e kelompok yang khusus dengan syarat-syarat 
yang akan datang. Dinamakan ia dengan demikian itu kerana harta itu subur dengan 
berkat mengeluarkannya dan doa orang yang mengambilnya dan kerana ia menyucikan 
pengeluarnya dari dosa dan memujinya hingga ia menyaksikannya dengan sah iman. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى   {ُ ْذ ِ ْ  أَْ َواِاِهْي َصدَقَةً  }وقَْوا  تَعَااَى  {َوآتُوا ااّزَكاةَ  }َواْْلَْصُ   ًِ ُوُ و َِها قَْ َ  اإْلِ
ْ ََلُي َعلَى َ ْ ٍس  }َوأَْ  َاٌل َكَ  َِل  ًَ اإْلِ ْ ََلِي ِاَهذَا اْاَ  َلِ  { ُنِ ًَ أََ دُ أَْلَكاِ  اإْلِ  .َوِه

3. Asal pada wajibnya sebelum ijmak firman Allah taala “dan berikanlah zakat” dan 
firman Allah taala “ambillah sedekah dari harta-harta mereka”, dan khabar-khabar 
seperti khabar “dibina Islam di atas lima”. Ianya satu daripada rukun-rukun islam, kerana 
khabar. 
 

َكازِ .َوٌَُكفُّل َ اِ دَُها َوإِْ  أَتَى  َِها ٌَْها،  ِِ ََلِف اْاُ ْ تَلَِف  ٌَِها َكااّلِ َوٌُقَاتَُ  اْاُ ْ تَنُِي .  َوَهذَا  ًِ ااّزَكاِة اْاُ ْ َ يِ َعلَ
ٌَْها ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ . ِ ْ  أَدَائَِها َعلَ ٌُ  َلِ  دِّ َو ُِلَ ْت  ًِ ااّ نَِة ااثّانٌَِِة ِ ْ  . َوتُْؤَ ذُ ِ ْن ُ قَْهًلا َكَ ا  َعََ  ااّصِ

 .اْاِهْ َلِة  َْعدَ َزَكاِة اْاِفْطلِ 

4. Dihukumkan kufur orang yang ingkarkannya sekalipun dia mengeluarkannya. Ini 
pada zakat yang diijmakkan, bersalahan yang dikhilafkan padanya seperti rikaz. 
Diperangi orang yang enggan menunaikannya dan diambil ia darinya dengan kekerasan 
sepertimana yang dilakukan oleh as Shiddiq r.a8. Difardhukan ia pada tahun kedua 
hijrah selepas zakat fitrah. 
 

َِّ اُل َوعُُلوُض  )ِ ْ  أَْنَواعِ اْاَ اِ   (تَِ ُب ااّزَكاةُ  ًِ َ ْ َ ِة أَْشٌَاَء  ) ُلوعُ َوااث ًَ اْاَ َواِشً َواْْلَثَْ اُ  َواازُّ َوِه
ْنِ ٌّةُ َوااذَّهُب َواْاِفّ ةُ  (ااتَِّ اَلِة  َوَهِذِه اْْلَْنَواعُ ثََ انٌَِةُ أَْصنَاٍف ِ ْ  أَْ نَاِس اْاَ اِ  اإْلِ ُِ  َواْا َقَُل َواْا َنَُي اإْلِ

 َوااّزْلعُ َواانّْ ُ  َواْاَكْلُي، َوِ ْ  ذَِاَك َوَ  َْت ِاثََ انٌَِِة أَْصنَاٍف ِ ْ  َط َقَاِت اانّاِس 
 

5. (Wajib zakat pada lima barangan) daripada bagai-bagai harta (ia adalah 
haiwan masyiah dan harga dan tanaman dan buah dan mata benda perniagaan). 

                                                 
8
. Abdullah bin Uthman bin Abu Qahafah. 
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Lapan asnaf ini daripada jenis-jenis harta unta dan lembu dan kambing yang jinak dan 
emas dan perak dan tanaman dan tamar dan kismis. Daripada demikian itu wajib bagi 
lapan asnaf daripada lapisan-lapisan manusia. 
 

ٍء ِ ْ  اادَّواّبِ َواْْلَْنعَايِ  ( َأَّ ا اْاَ َواِشً  ) ًْ ًَ تُْطلَُ  َعلَى كُّ ِ َش ٌَْس  ُِ َلاٍد . َ ْ ُي َ اِشٌٍَة َوِه َواَّ ا َكاَ  ذَِاَك اَ
ًَ اإْلِ ُِ   ) َقَْط  ( َتَِ ُب ااّزَكاةُ  ًِ ثَََلثَِة أَْ نَاٍس ِ ْنَها ) ٌََّ  اْاُ َصنُِّف اْاُ َلادَ ِ ْنَها  ِقَْوِاِ    َِكْ ِل اْا َاِء اْ ُي  (َوِه
 .َوٌُْ َ ُي َعلَى آ َاٍ  َكَ ْ ٍ  َوأَْ َ ا ٍ . َوتَُ ّكُ   َاُؤهُ ِالتّْ ِفٌفِ . َ ْ يٍ ََل َواِ دَ اَ ُ ِ ْ  اَْفِظ ِ 

6. (Maka adapun masyiah). “ اْلَمَواِش” jamak “ َماِشيَ ٍم”. ianya dituturkan ke atas setiap 
suatu daripada binatang yang berjalan dan binatang na‟am. Tatkala demikian itu bukan 
yang dikehendaki musannnif menerangkan yang dikehendaki darinya dengan katanya : 
(maka wajib zakat pada tiga jenis darinya) sahaja. (Ia adalah unta). “ ُِبل  adalah isim ”اْاِ
jamak yang tidak ada mufrad baginya dari laaznya. Disukunkan ba‟nya untuk 
meringankan. Dijamakan ia di atas “ آبَالٍم”, sama seperti “ أَْ َمالٍم -َ ْملٍم  ”. 
 

ًَ  ِذَِاَك ِْلَنّ ُ ٌَْ قُُل اْْلَْلَض أَْي ٌَشُقَُّها . َوهَُو اْ ُي ِ ْنٍس َواِ دُهُ  َقََلةٌ َو َاقُوَلةٌ ِالذَّكِل َواْْلُْنثَى (َواْا َقَُل  ) ِ ُّ 
 . ِاْاِ َلاثَةِ 

7. Dan (lembu) “ ُاْلبَ َر” adalah isim jenis yang mufradnya “ ٌبَ ََرة” dan “ ٌبَا ُوَرة” bagi yang 
jantan dan betinanya. Dinamakan dengan demikian itu kerana ia membelah bumi 
dengan menenggala. 
 

 .َوهَُو اْ ُي ِ ْنٍس ِالذَّكِل َواْْلُْنثَى ََل َواِ دَ اَ ُ ِ ْ  اَْفِظ ِ  (َواْا َْنُي  )

8. (dan ghanam) i.e kambing. “َغنَم” adalah isim jenis bagi jantan dan betina yang 

tidak ada mufrad baginya dari lafaznya. 

 
ٌِْ  َوََل  ًِ ااّلقٌِِ  َوََل  ًِ اْاُ تََواِِّد ِ ْ  َغنٍَي َوِظ َاءٍ  َوأَّ ا اْاُ تََواِّدُ ِ ْ  َواِ ٍد ِ ْ  اانّعَِي َوِ ْ  .  َََل تَِ ُب  ًِ اْاَ 
ٌَْ  إ ٍِ  َو َقٍَل  َقَِ ٌّةُ َكََلِ ِهْي أَنَّها تَِ ُب  ٌِ ِ  ًُّ . آَ َل ِ ْنَها َكاْاُ تََواِِّد  َ ًُّ اْاِعَلاقِ قَاَ   .ٌَْن َِ ً اْاقَْطُي  ِ ِ : َوقَاَ  اْاَوِا

ٌَْ  اإْلِ ِِ  َواْا َقَِل ٌَُزّكى َزَكاةَ اْا َقَِل ِْلَنّ ُ اْاُ تٌََقّ ُ . َوااّظاِهُل أَنّ ُ ٌَُزّكً َزَكاةَ أََ فِِّهَ ا:   . َاْاُ تََواِّدُ  َ

9. Maka tidak wajib ia pada kuda dan hamba, dan tidak pada yang lahir daripada 
ghanam dan kijang. Adapun kacukkan na‟am dan dari yang lain daripadanya seperti 
yang lahir di antara unta dan lembu maka kehendak kalam mereka bahawa ianya wajib 
padanya. Kata Wali Iraq : sayugia jazam dengannya. Katanya : yang zahir bahawa ia 
dizakat dengan zakat paling ringan daripada keduanya. Maka kacukkan unta dan lembu 
dizakatan sebagai zakat lembu kerana ia yang lebih diyakinkan. 

 
ًَ اإْلِ ُِ  َواْا َقَُل َواْا َنَُي  (َوَشَلائِطُ ُوُ و َِها  ) ْ ََلُي  )اْْلَّوُ  . (ِ تّةُ أَْشٌَاَء  )أَْي َزَكاِة اْاَ اِشٌَِة ااّتًِ ِه ِاقَْوِ   (اإْلِ

ًَ اّاُ َعْن ُ  ٌِ  َلِ  دِّ ٌِْ  َوَ لَّي َعلَى اْاُ ْ ِلِ ٌ َ : ااّصِ  .َهِذِه  َِلٌَ ةُ ااّصدَقَِة ااّتًِ  ََلَ َها َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
 . َََل تَِ ُب َعلَى َكا ٍِل ُوُ وَب ُ َطااَ ٍَة، َوإِْ  َكاَ  ٌُعَاقَُب َعلَى تَْلِكَها  ًِ اْْلِ َلِة ِْلَنّ ُ ُ َكلٌّف  ِفُُلوعِ ااّشِلٌعَةِ 

10. (Syarat wajib) zakat masyiah yang mana ianya unta dan lembu dan kambing ada 
(enam). Pertamanya (islam) kerana kata as Shiddiq r.a : ini fardhu sedekah yang 
rasulullah s.a.w.m fardhukan ke atas umat islam. Maka tidak wajib ia ke atas orang kafir 
sebagai wajib tuntutan sekalipun dia disiksa di atas meninggalkannya diakhirat kerana 
dia diberati dengan cabangan-cabangan syari‟ah. 

 
ْ ََليِ ،نَعَيْ  ٌِْ ، أَْ لََي أَْي ََل ُ َؤاَ ذَةً اَ ُ  ُِ ْكِي اإْلِ َوَ ا . َهذَا إذَا اَِزَ تْ ُ قَْ َ  ِلدّتِ ِ .  اْاُ ْلتَدُّ تُْؤَ ذُ ِ ْن ُ  َْعدَ ُوُ و َِها َعلَ

ْ ََلِي اَِزَ  ُ أَدَاُؤَها ِاتَ ٌَُِّ   َقَاِء ِ ْلِك ِ   .َوإَِّل  ََلَ . اَِزَ  ُ  ًِ ِلدّتِِ   َُهَو َ ْوقُوٌف َكَ اِاِ ، إْ  َعادَ إاَى اإْلِ
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11. Na‟am, orang murtad diambil zakat darinya selepas wajibnya di atas dia, samaada 
dia kembali islama atau tidak kerana mengambil salah dia dengan hukum islam. Ini 
apabila ia melaziminya sebelum riddahnya. Apa yang melaziminya didalam riddahnya 
maka ia dibekukan sempurnanya, jika dia kembali kepada islam lazim dia 
menunaikannya kerana ternyata kekal miliknya. Jika tidak maka tidak.  

 
ٌّةُ  )ااثّانًِ  (َو  )   َََل تَِ ُب َعلَى َلقٌٍِ ، َواَْو ُ دَ ًّلا َوُ عَلّقًا ِعتْقُ ُ  ِِصفٍَة َوُ َكاتَ ًا ِاَ ْعِف ِ ْلِك اْاُ َكاتَِب ،(اْاُ ّلِ

ٌِْلهِ   .نَعَْي، تَِ ُب َعلَى َ ْ  َ لََك  ِ َْعِ ِ  اْاُ ّلِ نَِصا ًا ِاتََ اِي ِ ْلِك ِ  .َوِاعَدَِي ِ ْلِك َغ

12. Keduanya (merdeka), maka tidak wajib zakat di atas hamba walaupun yang 
ditadbir dan digantungkan kemerdekaannya dengan sifat atau dikitabahkan, kerana 
lemah pemilikan mukatab dan kerana tidak ujud pemilikan selainnya. Na‟am, wajib ia di 
atas orang yang memiliki satu nishab dengan sebahagian dirinya yang merdeka kerana 
sempurna pemilikkannya. 

 
ا َكَ اِ  ِكتَا ٍَة إْذ ِاْلعَْ ِد إْ قَاطُ ُ َ تَى َشاءَ ،(اْاِ ْلُك ااتّايُّ  )ااثّاِاُث  (َو  ) َوتَِ ُب .   َََل تَِ ُب  ٌَِ ا ََل ٌَْ ِلكُ ُ ِ ْلًكا تَا ًّ

 ِ ٌْ ْ َلااِ ِ ْن ُ َوِاٌُّ ُ . ًِ َ اِ  ااَ ْ ُ وٍل َعلَ َوََل تَِ ُب  ًِ َ اِ  َوْقٍف ِاَ نٌٍِ  إْذ ََل ُوثُوَ   ُِوُ وِدِه .  َواْاُ َ اَطُب  ِاإْلِ
 .َوَ ٌَاتِ ِ 

13. Ketiganya (pemilikkan sempurna), maka tidak wajib zakat pada apa yang tidak 
seorang miliki dengan sempurna seperti harta kitabah kerana boleh hambanya 
menggugurkannya bila dia hendak. Wajib ia pada harta orang yang mahjur. Orang yang 
dikhitab dengan mengeluarkan zakat darinya adalah walinya. Tidak wajib ia pada harta 
yang diwakafkan bagi janin kerana tidak kejap ujudnya dan hidupnya. 

 
 َوَ ْ لُوٍك  ِعَْقٍد قَْ َ  قَْ ِ ِ  ِْلَنَّها ُ ِلَكْت ِ ْلًكا ،َوتَِ ُب  ًِ َ ْ ُصوٍب َوَ اّ ٍ َوَ ْ ُ وٍد َوَغائٍِب، َوإِْ  تَعَذَّل أَْ ذُهُ 
ٌٍْ  ََلِزٍي ِ ْ  نَْقٍد َوَعْلِض تَِ اَلٍة ِاعُُ وِي اْْلَِداّةِ  ا، َو ًِ دَ  .تَا ًّ

14. Wajib zakat pada harta yang dirampas dan yang hilang dan yang diingkarkan dan 
yang ghaib, sekalipun teruzur mengambilnya, dan pada harta yang dimiliki dengan akad 
sebelum terima serahannya kerana ia dimiliki sebagai milik yang sempurna, dan pada 
hutang yang lazim, daripada duit dan barang perniagaan kerana umum dalil-dalilnya. 

 
ٌٌْ  َواَْو ُ ِ َل  ِِ  ُوُ و ََها ٍ  ًِ تَِلَكٍة  ِأَْ  َ اَت قَْ َ  أَدَائَِها َوَ اقَْت . َوََل ٌَْ نَُي دَ ًّ ٌُْ  آدَِ  َواَْو اْ تََ َي َزَكاةٌ َودَ

ٌِْ  اّاِ تَعَااَى ٌِْ  تَْقِدًٌ ا ِادَ َ ْت َعلَى اادّ ٌِْ  . ااتِّلَكةُ َعْنُهَ ا قُدِّ ٌُْ  اّاِ أََ  ُّ  ِاْاقََ اِء  }َو ًِ َ  َِل ااّصِ ٌَ   .{دَ

15. Hutang tidak menegah wajib zakat, walaupun seorang itu dihijir dengannya. Kalau 
berhimpun zakat dan hutang anak adam pada harta peninggalan dengan bahawa 
seorang mati sebelum menunaikannya dan sempitlah peninggalannya dari kedua-
duanya didulukan ia di atas hutang kerana mendulukan hutang Allah taala. Pada khabar 
dua kitab yang sahih “hutang Allah itu lebih berhak ditunaikan”. 

 
ًُّ أَْ  ٌُقَاَ   ٌُْ  اّاِ تَعَااَى َكَزَكاٍة َوَ ّجٍ،  َاْاَوْ  ُ َكَ ا قَااَ ُ اا ُّْ ِك ِ دَ ًّ ٌِْ  اْْلدَِ  إْ  َكاَ  اانَِّصاُب َ ْوُ ودًا : َوَ َلَا  ِدَ

ِ إذَا  ًّ َي َ  ُّ اْْلدَِ  ٌِْ  قُدِّ ٍ  َِإنّ ُ إْ  َكاَ  َ ْ ُ وًلا َعلَ ًّ َ ْت ااّزَكاةُ َوإَِّل  ٌََْ تَِوٌَاِ ، َو ِااتِّلَكِة َ ا اَْو اْ تََ عَا َعلَى َ  قُدِّ
َ ْت ُ ْطلَقًا ٌِْ ، َوإَِّل قُدِّ  .اَْي تَتَعَلّْ  ااّزَكاةُ  ِاْاعَ

16. Keluar dengan hutang anak adam hutang Allah taala seperti zakat dan haji maka 
wajahnya sepertimana kata Subki bahawa dikatakan : jika ujud nishab didulukan zakat, 
jika tidak maka keduanya sama. Dan keluar dengan peninggalan oleh keadaan kalau 
berhimpun keduanya di atas orang yang hidup maka jika dia dihijir didulukan hak anak 
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adam apabila zakat itu tidak bergantung dengan „ain, jika tidak maka didulukan ia 
semata-mata. 

 
قَااَ ُ اانَّوِويُّ  ًِ تَْ ِلٌِلِه  َََل  . َِكْ ِل اانُّوِ   ِقَْدٍل َ ْعلُوٍي ِ ّ ا تَِ ُب  ٌِِ  ااّزَكاةُ  (ااّلا ُِي اانَِّصاُب  )ااّشْلطُ  (َو  )

 .َزَكاةَ  ٌَِ ا دُونَ ُ 

17. Syarat (keempat : nishab) dengan kadar yang maklum daripada apa yang wajib 
zakat padanya. Mengatakanya Nawawi didalam Tahrirnya maka tidak ada zakat pada 
apa yang kurang darinya. 

 
ٌِْ  اْاَ ْوُ   }ِاَ  َِل  (اْاَ ْوُ   )اْاَ اِ ُس  (َو  ) َوهَُو َوإِْ  َكاَ  َ ِعٌفًا َ ْ  ُوٌل . {ََل َزَكاةَ  ًِ َ اٍ  َ تّى ٌَُ وَ  َعلَ

ٌِْلِهيْ  َواْاَ ْوُ  َكَ ا  ًِ اْاُ ْ َكِي َ نَةٌ َكاِ لَةٌ،  َََل تَِ ُب قَْ َ  تََ اِ ِ  َواَْو .  ِ ثَاٍل َصِ ٌَ ٍة َعْ  اْاُ لَفَاِء اْْلَْل َيِ َوَغ
 . ِلَْ َظةٍ 

18. Kelimanya (haul) kerana khabar “tidak ada zakat pada harta hingga lalu haul di 
atasnya”. Ianya sekalipun dhaif ditampung dengan athar yang sahih dari empat khalifah 
dan selain mereka. Haul itu sepertimana didalam al Muhkam adalah tahun yang 
sempurna. Maka tidak wajib zakat sebelum sempurnanya walaupun dengan satu 
lahzah. 

 
ًَ اّاُ َعْن ُ  َواَِكْ  ِانِتَااِ نَِصاِب َ لََك ُ  َِ  َِب ِ ْلِك اانَِّصاِب َ ْوَ  اانَِّصاِب َوإِْ  َ اتَْت اْْلُّ َهاُت ِاقَْوِ  عَُ َل َلِ 

ٌِْهْي  ِااّ ْ لَةِ : ِاَ اِعٌِ   ًٌْ ا اْاَ ْعنَى  ًِ اْشتَِلاِط اْاَ ْوِ  أَْ  ٌَْ ُصَ  اانَّ اءُ  .اْعتَدّ َعلَ  َواانِّتَاُا نََ اٌء َعِظٌٌي ،َوأَ
َ  ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُي ُوُ وِدِه قَْ لَ ُ،  َِإْ  اتَّهَ  ُ .  ٌََتْ َُي اْْلُُصوَ   ًِ اْاَ ْو ِ  َواَْو ادَّعى اْاَ اِاُك اانِّتَاَا  َْعدَ اْاَ ْوِ  ُصدِّ
 .ااّ اِعً  ُّ  تَْ ِلٌفُ ُ 

19. Akan tetapi sabit bagi anak kambing yang dia miliki dengan sebab memilik nishab 
oleh haul nishab itu sekalipun induknya mati kerana kata Umar r.a kepada para petugas 
zakatnya : kiralah anak biri-biri itu ke atas mereka. Dan juga hikmah pada mensyaratkan 
haul itu agar terhasil pertambahan dan anak kambing itu adalah pertambahan yang 
besar, maka ia mengikut asalnya pada haul. Kalau pemilik mendakwa anak kambing itu 
selepas haul dibenarkan dia kerana asalnya tidak ujudnya sebelum haul. Maka jika 
petugas mentohmahkannya sunat menyuruhnya bersumpah. 

 
َواْ تُّصْت ااّ ائَِ ةُ  ِااّزَكاِة ِاتََو ُِّل ُ ْؤنَتَِها  ِااّلْعًِ . َوهَُو إَ اَ ةُ َ اِاٍك اََها كُّ  اْاَ ْو ِ . (ااّ ْوُي  )ااّ اِدُس  (َو  )

 ًِ َكََلٍ ُ  َاحٍ أَْو َ ْ لُوٍك قٌَِ تُ ُ ٌَِ ٌَلةٌ ََل ٌُعَدُّ ِ ثْلَُها كُْلفَةً  ًِ ُ قَا َلَِة نََ ائَِها، اَِكْ  اَْو َعلَفََها قَْدًلا تَِعٌُ   ِدُونِِ  
 . ََِل َ َلٍل  ٌٍَِّ  َواَْي ٌَْقِصْد  ِِ  قَْطَي َ ْوٍي اَْي ٌَُ لّ 

20. Keenamnya (gembalaan). Ia adalah gembalaan pemilik akannya sepanjang 
tahun. Khusus yang digembala i.e saimah dengan zakat kerana sempurna nilainya 
dengan gembalaan pada padang ragut awam atau yang dimiliki yang nilainya rendah, 
tidak dibilang seumpamanya sebagai bebanan pada membetuli pertambahannya, akan 
tetapi kalau dia mengumpannya kadar yang ia hidup tanpanya tanpa mudharat yang 
jelas dan dia tidak bermaksud memutuskan gembalaannya tidak ia memudharatkan. 

 
ٌُْل َ اِاِكَها َك َاِصٍب أَْو اْعتَلَفَْت َ ائَِ ةٌ أَْو عُِلفَْت ُ ْعَظَي اْاَ ْوِ  أَْو قَْدًلا ََل  أَّ ا اَْو َ اَ ْت  ِنَْفِ َها أَْو أََ اَ َها َغ
تَِعٌُ   ِدُونِِ  أَْو تَِعٌُ  اَِكْ   َِ َلٍل  ٌٍَِّ  أَْو  ََِل َ َلٍل  ٌٍَِّ  اَِكْ  قََصدَ  ِِ  قَْطَي َ ْوٍي أَْو َوِلثََها َوتَّي َ ْواَُها َواَْي 

ٌِْ  ََل ثَََلثَةً . َزَكاةَ ِافَْقِد إَ اَ ِة اْاَ اِاِك اْاَ ْذكُولِ  ٌَْعلَْي  ََلَ   .َواْاَ اِشٌَةُ تَْص ُِل َعْ  اْاعَلَِف ٌَْوً ا َوٌَْوَ 

21. Adapun kalau ia makan dipadang sendirian atau selain pemiliknya yang 
menggembalanya seperti perampas atau diberi umpan saimah atau ia memakan umpan 
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pada kebanyakan9 haulnya atau kadar yang ia tidak hidup tanpanya atau hidup akan 
tetapi dengan mudharat yang jelas atau tanpa dharurat yang jelas akan tetapi dia 
bermaksud memutuskan gembalaan dengannya atau dia mewarisinya dan sempurna 
haulnya dan dia tidak tahu maka tidak ada zakat kerana luput gembalaan pemilik yang 
disebutkan itu. Masyiah dapat bertahan dari makan sehari dan dua hari, tidak tiga. 

 
ٌْئَاِ   ) ْ َ اعِ قَْوا   .(ااذَّهُب َواْاِفّ ةُ  )َوهَُ ا  (َوأَّ ا اْْلَثَْ اُ   ََش َواْْلَْصُ   ًِ ُوُ وِب ااّزَكاِة  ًِ ذَِاَك قَْ َ  اإْلِ

 .َواْاَكْنُز هَُو ااِّذي اَْي تَُؤدّ َزَكاتُ ُ  {َواَاِّذٌَ  ٌَْكنُِزوَ  ااذَّهَب َواْاِفّ ةَ }تَعَااَى 

22. (Adapun harga maka dua perkara). Keduanya adalah (emas dan perak). Asal 
pada wajib zakat pada demikian itu sebelum ijmak firman Allah taala “orang yang 
menyimpan emas dan perak”. “ ُ اْلَيْن” adalah orang yang tidak menunaikan zakatnya. 

 
ٌِْل اْاَ ْ ُلوِب،  َِإّ  ااذَّهَب َواْاِفّ ةَ : تَْن ٌِ ٌ  قَِ ٌّةُ تَْفِ ٌِل اْاُ َصنِِّف اْْلَثَْ اَ   ِااذَّهِب َواْاِفّ ِة شُُ وُ  اْْلَثَْ اِ  ِا َ

ٌَْس ُ َلادًا ٌِْلِه َواَ ًَ اادّنَانٌُِل َواادَّلاِهُي َ اّصةً، َكَ ا قَااَ ُ اانَّوِويُّ  ًِ .ٌُْطلَُ  َعلَى اْاَ ْ ُلوِب َوَعلَى َغ  َوإِنَّ ا ِه
ٌُْث شُُ وُ  اْاَ ْ ُلوِب . تَْ ِلٌِلهِ  ٌُْل ُ َطا ٍِ  ِاتَْفِ ٌِل اْْلَثَْ اِ ، َوإِْ  َكاَ  َ َ نًا ِ ْ  َ  َوِ ٌنَئٍِذ  َِإْطََلُ  اْاُ َصنِِّف َغ

ٌِْلِه،  َِإنّ ُ اْاُ َلادُ هُنَا  .َوَغ

23. Tanbih. Kehendak tafsiran musannif akan “harga” dengan emas dan perak 
melengkapi harga yang tidak ditempa, maka emas dan perak dituturan ke atas yang 
ditempa dan ke atas selainnya, sedangkan ia bukan yang dikehendaki. Ianya hanyalah 
khusus dinar dan dirham sepertimana kata Nawawi didalam Tahrirnya. Ketika itu maka 
itlak musannif tidak mutabik dengan tafsiran harga sekalipun ia yang eloknya dari sudut 
melengkapi yang ditempa dan selainnya, maka ia yang dikehendaki disini. 

 
.  َواَْو قَاَ   ٌِِهَ ا ِاٌَعُودَ َعلَى ااذَّهِب َواْاِفّ ِة اََكاَ  أَْواَى ِاَ ا تَقَدّيَ .أَْي اْْلَثَْ ا ِ  (َوَشَلائِطُ ُوُ وِب ااّزَكاِة  ٌَِها  )
ًَ  ( َ ْ سٌ ) ٌّةُ َواْاِ ْلُك ااتّايُّ َواانَِّصاُب َواْاَ ْوُ  ) َوِه ْ ََلُي َواْاُ ّلِ  .َوُ ْ تََلَزاتَُها َ ْعلُوَ ةٌ ِ ّ ا تَقَدّيَ (. اإْلِ

24. (Syarat wajib zakat padanya) iaitu harga-harga kalau dia katakan pada 
keduanya supaya ia kembali ke atas emas dan perak nescaya terutama kerana apa 
yang telah lalu, (lima). Ia adalah (Islam dan merdeka dan milik sempurna dan nishab 
dan haul). Apa yang dipelihara dari lima ini diketahui dari apa yang telah lalu. 

 
ٌِْلِه اْ تَأْنََف اْاَ ْوَ  َِلْنِقَطاعِ  ٌِْلِه  َعَادَ  ِِشَلاٍء أَْو َغ ٌْيٍ أَْو َغ َواَْو َزاَ  ِ ْلكُ ُ  ًِ اْاَ ْوِ  َعْ  اانَِّصاِب أَْو  َْعُ  ُ  ِ َ

يِ ،اْْلَّوِ   َِ ا  َعَلَ ُ  َوإِذَا  َعََ  ذَِاَك  ِقَْصِد اْاِفَلاِل ِ ْ  ااّزَكاِة .   ََصاَل ِ ْلًكا َ ِدٌدًا،  َََل  ُدّ اَ ُ ِ ْ  َ ْوٍ  ِاْلَ ِدٌِث اْاُ تَقَدِّ
 ِِ ََلِف َ ا إذَا َكاَ  ِاَ اَ ٍة أَْو اََها َوِاْلِفَلاِل أَْو ُ ْطلَقًا َعلَى َ ا أَْ َهَ  ُ . كُِلَه َكَلاَهةَ تَْنِزٌٍ  ِْلَنّ ُ  َِلاٌل ِ ْ  اْاقُْل َةِ 

 .َكََلُ ُهيْ 

25. Kalau hilang miliknya didalam haul dari nishab atau sebahagiannya dengan jual 
atau selainnya kemduian ia kembali dengan beli atau selainnya dia memulakan haul 
kerana putus haul yang pertama dengan apa yang dia buat, maka jadilah ia milik yang 
baru, maka tidak dapat tidak daripada haul kerana hadith yang terdahulu itu. Apabila dia 
buat demikian itu dengan kasad lari dari zakat dimakruhkan sebagai karahah tanzih 
kerana ia lari dari dampingan diri. Bersalahan apabila ianya kerana hajat atau 
kerananya dan kerana lari atau tanpa kait di atas apa yang difahamkan oleh kalam 
mereka. 

 

                                                 
9
اِعي فََوَنثَْث ُهذَّةً جَْعحَِلُف َولَْن يَْشعُْر بَِها َهاِلُنَها، َوإًََِّوا قَاَه رَِلَل ِليَُنىَى ُهقَابًًِل ِلقَْىِلِه  . ِِلَىَّ اْلُوَرادَ " ُعِلفَْث " أَْي بٌَِْفِسَها ِهْي َغْيِر َعلَِف اْلَواِلِل لََها َمأَْى ًَِسيََها الرَّ

 .‟Bajrimi Iqna ..َعلَفََها َهاِلُنَها أَْو ًَااِ ُهُ 
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أُِ ٌُب  ِأَّ  ! ٌُْشِكُ  َعدَُي اْاَكَلاَهِة  ٌَِ ا إذَا َكاَ  ِاَ اَ ٍة َوقََصدَ اْاِفَلاَل  َِ ا إذَا اتَّ ذَ َ  ّةً ِاِزٌنٍَة َوَ اَ ةٍ :  َِإْ  قٌَِ  
. ااّ  ّةَ  ٌَِها اِتَِّ اذٌ  َقَِوَي اْاَ ْنُي  ِِ ََلِف اْاِفَلالِ 

26. Maka jika dikatakan : dimusykilkan tidak makruh pada keadaan apabila ianya 
kerana hajat dan kasad lari dengan keadaan apabila dia membuat tampalan kecil 
kerana perhiasan dan hajat! Aku jawab : dengan bahawa pada tampalan itu pembuatan 
maka kuat tegahannya, bersalahan lari. 

 
ٌْجٍ .َواَْو  َاَع اانّْقدَ  َْعَ  ُ  ِ َْعٍض ِالتَِّ اَلِة َكااّصٌَاِل َِة اْ تَأْنََف اْاَ ْوَ  كُلَّ ا  َادَ َ  ْل :  َوِاذَِاَك قَاَ  اْ ُ   َُل  َّشِ

ٌِْهيْ   .ااّصٌَاِل َةَ  ِأَْ  ََل َزَكاةَ َعلَ

27. Kalau ia menjual emas sebahagianya dengan sebahagian lain kerana perniagaan 
seperti penukar wang dia memulakan haul setiap kali dia membuat tukaran. Kerana itu 
kata Ibnu Suraij : gembirakan para penukar wang dengan bahawa tidak ada zakat di 
atas mereka”. 

 
ُلوعُ  َتَِ ُب ااّزَكاةُ  ٌَِها  ِثَََلثَِة َشَلائَِط  )  )أَْي ٌَتََواّى أَْ  َا َ ُ  (أَْ  ٌَكُوَ  ِ ّ ا ٌَْزَلعُ ُ  )اْْلَّوُ   (َوأَّ ا اازُّ

 .َكاْاِ ْنَطِة، َوااّشِعٌِل َواْْلُْلِز َواْاعَدَِس  (اْْلدَِ ٌُّوَ  

28. (Adapun tanaman maka wajib zakat padanya dengan tiga syarat). 
Pertamanya (bahawa adalah ia daripada apa yang ditanam) iaitu dikuasai sebab-
sebabnya (oleh anak adam) seperti gandum padi dan kacang „adas. 

 
ًَ  ِااتّْشِدٌِد َ َي اْاقَْصِل اْافُوُ ، َوااذَُّلةُ  (قُوتًا ُ دَّ ًلا  )ااّزْلعُ  (أَْ  ٌَكُوَ   )ااثّانًِ  (َو  ) َكاْاِ ّ ِا َواْا َاقَِّل َوِه

ًَ  ُِ ْعَ َ ٍة َ ْ ُ وَ ٍة ثُّي َلاٍء ُ َ فّفَةٍ  اْاُ ْل َاُ   َِ ّيِ اْاِ ٌِي، ا ي  َواْاُهْلطَُ اِ  َوهَُو  َِ ّيِ اْاَهاِء َوااّطاِء ،َوِه
َوأُْاِ َ   ِِ  .  َتَِ ُب ااّزَكاةُ  ًِ َ ِ ٌيِ ذَِاَك ِاُوُلوِدَها  ًِ  َْعِض اْْلَْ  َالِ . َواْاَ اِ  َوهَُو  ِاْاُ ْعَ َ ِة نَْوعٌ ِ ْ  اْاُ ْل َا ِ 

 .اْا َاقًِ

29. Keduanya (bahawa adalah) tanaman itu (qut i.e makanan mengenyangkan 
yang boleh disimpan lama), seperti himmash dan baqila iaitu ful dan jagung dan 
hurthuman satu nama bagi julban dan masy satu jenis julban. Maka wajib zakat pada 
semua itu kerana waridnya pada sebahagiannya. Dihubungkan dengannya akan 
bakinya. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي ِْلَ ًِ ُ وَ ى اْْلَْشعَِلّيِ َوُ عَاٍذ ِ ٌَ   َعَثَُهَ ا إاَى اْاٌََ ِ   ٌَِ ا َلَواهُ اْاَ اِكُي  ََل  }َوأَّ ا قَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ًٌّ أَْي  ِاانِّْ  َِة إاَى  {ااّشِعٌِل َواْاِ ْنَطِة َوااتّْ ِل َوااّز ٌِِب : تَأُْ ذَا ااّصدَقَةَ إَّل ِ ْ  َهِذِه اْْلَْل َعَِة   َاْاَ ْصُل  ٌِِ  إَ ا ِ

 .َ ا َكاَ  َ ْوُ ودًا ِعْندَهُيْ 

30. Adapun sabda nabi s.a.w.m kepada Abu Musa Asy‟ari dan Mu‟az ketika dia 
mengutus keduanya ke Yaman pada apa yang diriwayatkan oleh Hakim “jangan kamu 
ambil sedekah melainkan dari empat: syai‟er dan hinthah dan tamar dan zabib”, maka 
had padanya adalah dengan nisbah kepada apa yang ujud di sisi mereka.  
 

ٌُْلهُ َكَ ْوخٍ َوُلّ اٍ  َوتٌٍِ  َواَْوٍز َوتُفّاحٍ َوِ ْشِ ٍ ، َو ِاَِلْ تٌَِاِل َ ا ٌُْقتَاُت  ًِ اْاَ ْدِب اْ ِطَلاًلا  َوَ َلَا  ِاْاقُوِت َغ
َكُ  ُوِب اْا ََواِدي َ ّبِ اْاَ ْنَظِ  َوَ ّبِ اْا َا ُوِ  َوهَُو اْْلُْشنَاُ ،  َََل َزَكاةَ  ٌَِها َكَ ا ََل َزَكاةَ  ًِ اْاَوْ ِشٌّاِت ِ ْ  

ٌْدَ اَِلْ تٌَِاِل  َِ ا ٌَْزَلعُ ُ اْْلدَِ ٌُّو َ . ااّظِ َاِء َونَْ ِوَها ٌِْلِه قَ َوِع َاَلةُ ااتّْن ٌِِ  ِ ّ ا ٌَْ تَْن ِتُ ُ . َوأَْ دََ  اْاُ َصنُِّف تَ َعًا ِا َ
ٌء ٌُْقتَاُت اْ تٌَِاًلا ًْ ٌَْس  ٌِِ  َش  .اْْلدَِ ٌُّوَ  ِْلَّ  َ ا ََل ٌَْزَلعُونَ ُ أَْو ٌَْ تَْن ِتُونَ ُ اَ

31. Keluar dengan qut oleh selainnya seperti khukh dan delima dan tin dan luz dan 
epal dan misymisy, dan dengan ikhtiar oleh apa yang dijadian qut pada masa kemarau 
kerana terdesak seperti bijian liar seperti bijian timun pahit dan bijian ghasul iaitu usynan 
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maka tidak ada zakat padanya sertimana tidak ada zakat pada haiwan liar seperti kijang 
dan selainya. Musannif menggantikan kait ikhtiar dengan “apa yang ditanam oleh anak 
adam”. Ibarat Tanbih “daripada apa yang ditumbuhkan oleh anak adam” kerana apa 
yang tidak mereka tanam dan tumbuhkannya tidak ada padanya suatu yang dijadikan 
qut dengan jalan ikhtiar. 
 

ٌُْ  َ  ًّا تَِ ُب  ٌِِ  ااّزَكاةُ ِ ْ  دَاِل اْاَ ْلِب  َنَ ََت  ِأَْلِ نَا : تَْن ٌِ ٌ  ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  إْطََلِ  اْاُ َصنِِّف َ ا اَْو َ َ َ  ااّ 
ٌِْ  َعلَى اْاَ َ اِ ِد .  َِإنّ ُ َزَكاةٌ  ٌِِ  َكاانّْ ِ  اْاُ  َاحِ  ًِ ااّصْ َلاءِ  َوَكذَا ثَِ اُل اْا ُْ تَاِ  َوَغلِّة اْاقَْلٌَِة اْاَ ْوقُو َ

ٌَْس اََها َ اِاٌك ُ عٌَّ ٌ  َواالُّ ُِط َواْاقَنَاِطِل َواْافُقََلاِء َواْاَ َ اِكٌِ ، ََل تَِ ُب  ٌَِها ااّزَكاةُ   .َعلَى ااّصِ ٌحِ إْذ اَ

32. Tanbih. Dikecualikan dari itlak musannif keadaan kalau air membawa bijian yang 
wajib zakat padanya dari negeri harbi maka ia tumbuh ditanah kita maka tidak ada zakat 
padanya seperti pokok tamar mubah yang tumbuh dipadang. Begitu juga buah kebun 
dan hasilan kampung yang diwakafkan ke atas masjid dan ribat dan saliran air dan fakir 
miskin, tidak wajib zakat padanya di atas yang sahih kerana tidak ada pemilikkan yang 
tertentu padanya. 
 

َ اُي اْاَ َلاَا َعلَى أَْ  ٌَكُوَ   َدًََل َعْ  اْاعُْشِل َكاَ  أَْ ذُ اْاِقٌَ ِة  ًِ ااّزَكاِة  ِاَِلْ تَِهاِد،  ٌََْ قُطُ  ِِ   َواَْو أََ ذَ اإْلِ
 .َوإِْ  نَقََا َعْ  اْاَواِ ِب تَّ َ  ُ . اْافَْلضُ 

33. Kalau imam mengambil cukai di atas bahawa ia ganti dari satu persepuluh zakat 
adalah ia pengambilan nilai pada zakat dengan ijtihad, maka gugur fardhu dengannya. 
Jika ia kurang dari yang wajib dia menyempurnakannya. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  (َوهَُو َ ْ َ ةُ أَْو ٍُ   ) .َكاِ َلً  (أَْ  ٌَكُوَ  نَِصا ًا  )ااثّاِاُث  (َو  ) ٌَْس  ٌَِ ا دُوَ   }ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ اَ
ٌَْ ا ِ {َ ْ َ ِة أَْو ٍُ  َصدَقَةٌ  ًَ  ِِ  . َوهَُو َ ْصدٌَل  َِ ْعنَى اْاَ ْ يِ . َواْاَوْ ُ   ِاْافَتْحِ َعلَى اْْلَْ َصحِ  .، َلَواهُ ااّش ِ ُّ 

ٌعَا ِ  ٌِْ  َوَ ا َوَ َ   }قَاَ  تَعَااَى . َهذَا اْاِ ْقدَاُل ِْلَْ ِ  َ ا َ َ عَ ُ ِ ْ  ااّصِ َوَ ٌَأْتًِ  ٌََاُ  اْْلَْو ُِ  . أَْي َ َ يَ  {َواالّ
ٌِْ   ًِ ااّشْلحِ   . ِاْاَوْزِ   ًِ ِكََلِ ِ  َوقَْدِلَها  ِاْاَك

34. Ketiganya (bahawa adalah ia satu nishab) yang sempurna. (Ianya lima ausuq) 
kerana sabda nabi s.a.w.m “tidak ada sedekah pada apa yang kurang dari lima ausuq”. 
Meriwayatkannya dua syeikh. “ ُاْلَوْسق” adalah masdhar dengan makna himpun. 
Dinamakan kadar ini dengannya kerana apa yang ia himpunkan, daripada gantang-
gantang. Firman Allah taala “  .iaitu demi malam dan apa yang ia himpunkan ”َواللَّْيِل َوَما َوَسقَ 
Akan datang keterangan ausuq dengan timbangan pada kalamnya dan keterangan 
kadarnya dengan sukatan pada syarah.  
 

ٌَْها  )َوٌُْعتَ َُل  ًِ اْاَ ْ َ ِة اْْلَْو ُِ  أَْ  تَكُوَ  ُ َصفّاةً ِ ْ  تِْ نَِها  َوأَّ ا َ ا . ِْلَّ  ذَِاَك ََل ٌُْؤَكُ  َ عََها (ََل قِْشَل َعلَ
ٌِْ  نَْوعٌ ِ ْ  اْا ُّلِ  َنَِصا ُ ُ َعَشَلةُ أَْو ٍُ  َغاِا ًا  اُدُِّ َل  ًِ قِْشِلِه َواَْي ٌُْؤَكْ  َ عَ ُ ِ ْ  أُْلٍز َوَعلَِس  ِفَتْحِ ااَّلِي َواْاعَ

َ اُلهُ  ٌِِ  أَْصلََح اَ ُ َوأَْ قَى  .اْعتِ َاًلا  ِِقْشِلِه ااِّذي ادِّ

35. Diiktibarkan pada lima ausuq itu bahawa ianya murni dari jeraminya, (tidak ada 
kulit di atasnya) kerana demikian itu tidak dimakan bersamanya. Adapun apa yang 
disimpan didalam kulitnya dan tidak dimakan bersamanya, daripada beras dan „alas 
satu bagai dari gandum, maka nishabnya sepuluh ausuq pada halibnya kerana 
mengiktibarkan kulitnya yang mana menyimpankan ia didalamnya mengelokkan dan 
mengekalkannya.  
 

 َوٌَُكّ ُ   ًِ نَِصاِب نَْوعٍ  ِ َ َل َك ُّلٍ  ِعَلٍَس ِْلَنّ ُ نَْوعٌ .َوََل ٌَُكّ ُ   ًِ اانَِّصاِب ِ ْنٌس  ِِ ْنٍس َكاْاِ ْنَطِة َ َي ااّشِعٌلِ 
ٌِْ   ِِقْ ِط ِ . ِ ْن ُ َكَ ا َ لّ   َِإْ  َعِ َل إْ َلاُ  ُ ِاَكثَْلِة اْْلَْنَواعِ َوقِلِّة ِ ْقدَاِل كُّ ِ نَْوعٍ ِ ْنَها . َوٌَْ ُلُا ِ ْ  كُّ ٍ ِ ْ  اانّْوَع
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 ِ ٌْ َواَْو تََكلَّف َوأَْ َلَا ِ ْ  كُّ ِ نَْوعٍ قِْ َط ُ َ اَز،  َْ  هَُو . أَْ َلَا اْاَوَ َط ِ ْنَها ََل أَْعََلَها َوََل أَْدنَاَها ِلَعاٌَةً ِاْلَ انِ َ
 .اْْلَْ َ  ُ 

36. Tidak disempurnakan satu jenis dengan satu jenis yang lain pada nishab seperti 
hinthah dengan syai‟er. Disempurnakan satu bagai dengan bagai yang lain pada nishab 
seperti burr dengan „alas kerana ia satu bagai darinya, sepertimana yang telah lalu. 
Dikeluarkan dari setiap bagai daripada dua bagai ini dengan kadarnya. Maka jika payah 
mengeluarkannya kerana banyak bagai-bagainya dan sedikit kadar setiap bagai darinya 
dikeluarkan yang sederhana daripadanya, tidak yang lebih tinggi dan tidak yang lebih 
rendahnya kerana memelihara dua pihak. Kalau dia sanggup susah dan dia 
mengeluarkan dari setiap bagai akan kadarnya harus ia, bahkan ianya terafdhal.  
 

ٌِ  َو ُكُوِ  ااَّلِي ِ ْنٌس ُ ْ تَِق ٌّ ِْلَنّ ُ ٌُْش ِ ُ ااّشِعٌَل  ًِ  ُُلودَِة ااّطْ يِ َواْاِ ْنَطةَ  ًِ االّْوِ   َواا ُّْلُت  َِ ّيِ ااّ ِ
ٌِْلهِ ،َواْاَ ََلَ ةِ  ٌِْ  َطْ عًا اْنفََلدَ  ِِ  َوَصاَل أَْصًَل  َِلأِْ ِ ،  َََل ٌَُ يُّ إاَى َغ  .  َاْكتََ َب ِ ْ  تََلكُِّب ااّش ََه

 dengan dhammah sin dan sukun lam adalah jenis yang tersendiri kerana ia ”السُّْلتُ “ .37
menyerupai syai‟er pada tabiatnya yang sejuk dan hinthah pada warna dan kesat maka 
daripada rangkuman dua yang menyerupainya itu ia mendapat satu tabiat yang ia 
tersendri dengannya, dan jadilah ia asal dengan tersendiri, maka tidak dihimpunkan ia 
kepada selainnya. 
 

ٌِْ  ِ ْنَها  ) ئَ ٌْ َِّ اُل  َتَِ ُب ااّزَكاةُ  ًِ َش أَْي اْاِعنَِب ِْلَنُّهَ ا ِ ْ   (ثََ َلةُ اانّْ ِ  َوثََ َلةُ اْاَكْلِي  ) َوهَُ ا . َقَطْ  (َوأَّ ا ااث
ٌِْ  . اْْلَْقَواِت اْاُ دَّ َلةِ  َواَْو َع َّل اْاُ َصنُِّف  ِاْاِعنَِب اََكاَ  أَْواَى ِاُوُلوِد اانّْهًِ َعْ  تَْ ِ ٌَتِِ   ِاْاَكْلِي قَاَ  َصلّى اّاُ َعلَ

وا اْاِعنََب َكْلً ا إنَّ ا اْاَكْلُي ااّلُ ُ  اْاُ ْ ِلُي  }: َوَ لَّي  ًَ َكْلً ا ِ ْ  اْاَكَلِي  ِفَتْحِ ااّلاِء . َلَواهُ ُ ْ ِليٌ  {ََل تَُ  ُّ قٌَِ   ُّ ِ
ٌِْ   ََكِلَه أَْ  ٌَُ ّ ى  ِِ  َوَ عََ  اْاُ ْؤِ َ  أََ ّ   َِ ا ٌُْشتَ ُّ ِ ْ  اْاَكْليِ  ٌُقَاُ  َلُ ٌ  . ِْلَّ  اْاَ ْ َلةَ اْاُ تَّ ذَةَ ِ ْن ُ تُْ َ ُ  َعلَ

 .َكْلٌي  ِِإْ َكاِ  ااّلاِء َو َتِْ َها أَْي َكِلٌيٌ 

38. (Adapun buah maka wajib zakat pada dua perkara daripadanya) sahaja. 
Keduanya adalah (buah tamar dan buah anggur) kerana keduanya daripada qut yang 
disimpan lama. Kalau musannif mengibaratkan dengan “‟inab” nescaya terutama kerana 
warid tegahan dari menamakannya dengan “اليرم”. Sabda nabi s.a.w.m “jangan kamu 
namakan „inab dengan karm, karm itu hanyalah lelaki muslim”. Meriwayatkannya 
Muslim. Dikatakan  : dinamakan ia sebagai karm dari “ ِاْلَيَرم” dengan fathah ra‟. Kerana 
arak yang dibuat darinya ditanggungkan ke atasnya, maka nabi tidak suka menamakan 
dengannya dan menjadikan orang beriman lebih berhak dengan perkataan yang 
dipecahkan dari lafaz “َيْرم” itu. Dikatakan “  dengan mensukunkan ra‟ dan ”َرُجٌل َيْرمٌ 
memfathahkannya iaitu “َيِرْيم”. 
 

ِّفَاِ ، َواْ تَلَفُوا  ًِ أٌََُّها أَْ َ ُ ، َوااّلاِ ُح أَّ   َِّ اِل َوَشَ ُلهَُ ا أَْ َ ُ   ِاَِلت َوثََ َلاُت اانِّ ٌِ  َواْْلَْعنَاِب أَْ َ ُ  ااث
 ."أَْكِلُ وا َعّ اتِكُْي اانّْ َ  اْاَ ْطعََ اِت  ًِ اْاَ َ ّ ِ َوإِنَّها ُ ِلقَْت ِ ْ  ِطٌنَِة آدََي " اانّْ َ  أَْ َ ُ  ِاُوُلوِد 

39. Buah tamar dan anggur adalah yang terafdhal daripada buah-buahan dan pokok 
keduanya terafdhal, dengan sepakatan ulamak. Mereka berselisih pada mana satu 
daripada keduanya terafdhal. Yang rajih bahawa tamar terutama dari anggur kerana 
warid “muliakan emak-emak saudara kamu, pokok tamar yang kamu makan buahnya 
pada musim kemarau dan kebuluran. Sungguhnya ia dijadikan dari tanah Adam”.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي اانّْ لَةَ  ِاْاُ ْؤِ ِ   َِإنَّها تَْشَلُب . َواانّْ ُ  ُ قَدٌّي َعلَى اْاِعنَِب  ًِ َ ِ ٌيِ اْاقُْلآ ِ  َوَش ّ َ َصلّى اّاُ َعلَ
ًَ ااّشَ َلةُ ااّطٌِّ َةُ اْاَ ْذكُوَلةُ  ًِ اْاقُْلآ ِ .  َِلأِْ َها،  َِإذَا قُِطَي َ اتَتْ   . ََكانَْت أَْ َ  َ . َوٌُْنتَفَُي  َِ ِ ٌيِ أَْ َزائَِها َوِه
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ٌَْس  ًِ ااّشَ ِل َشَ ٌل  ٌِِ  ذََكٌل َوأُْنثَى تَْ تَاُا اْْلُْنثَى  ٌِِ  إاَى ااذَّكِل ِ َواهُ  ٌَْ  . َواَ ٌِْ  َوَ لَّي َع َوَش ّ َ َصلّى اّاُ َعلَ
ًَ أُيُّ اْاَ  َائِثِ   .اادّّ اِ   َِ  ِّة اْاِعنَِب ِْلَنَّها أَْصُ  اْاَ ْ ِل َوِه

40. Tamar didulukan ke atas anggur didalam keseluruhan Quran. Nabi s.a.w.m 
menyerupakan tamar dengan orang mukmin. Maka ia minum dengan kepalanya, maka 
apabila ia dipotong ia mati. Dimanfaatkan semua juzuk-juzuknya. Ianya pokok yang baik 
yang disebutkan didalam Quran. Maka adalah ia terafdhal. Tidak ada pada pokok-pokok 
satu okok yang padanya jantan dan betina, perlu yang betina padanya kepada jantan 
selainnya. Nabi s.a.w.m menyerupakan mata Dajjal dengan bijian anggur kerana ia 
adalah asal bagi arak dan ianya ibu kekejian. 
 

َِّ اِل  (َوَشَلائِطُ ُوُ وِب ااّزَكاِة  ٌَِها  ) ًَ .   َْ  َ ْ َ ةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ،(أَْل َعَةُ أَْشٌَاَء  )أَْي ااث ْ ََلُي  )َوِه اإْلِ
ٌّةُ َواْاِ ْلُك ااتّايُّ َواانَِّصاُب  َواْاَ اِ ُس  ُدُوُّ ااّصََلحِ، َوهَُو  ُلُوغُ ُ . َوقَْد َعِلْ ت ُ ْ تََلَزاتَِها ِ ّ ا تَقَدّيَ . (َواْاُ ّلِ

ٌِْل . ِصفَةً ٌُْطلَُب  ٌَِها َغاِا ًا ِ  أَْ ذُهُ  ًِ ُ ْ َلٍة أَْو َ َواٍد أَْو ُصْفَلٍة َو ًِ َغ  َعَََلَ تُ ُ  ًِ ااثَّ ِل اْاَ أْكُوِ  اْاُ تَلَّوِ
ِ  ِ ْن ُ َكاْاِعنَِب اْْلَْ ٌَِض ِاٌنُ ُ َوتَْ ِوٌُه ُ، َوهَُو َصفَاُؤهُ َوَ َلٌَاُ  اْاَ اِء  ٌِِ ، إْذ هَُو قَْ َ   ُدُّوِ ااّصََلحِ ََل  اْاُ تَلَّوِ

 .ٌَْصلُُح ِاَْلَْك ِ 

41. (Syarat-syarat wajib zakat pada) buah (empat perkara), bahkan lima 
sepertimana yang kamu akan tahu. Ianya (Islam dan merdeka dan milik sempurna 
dan nishab). Sungguh telah kamu tahu apa yang dijaga-jagakan darinya, daripada apa 
yang telah lalu. Kelimanya : nyata eloknya. Ia adalah sampainya kepada sifatnya yang 
dituntut ia padanya pada ghalibnya. Maka tandanya pada buah yang dimakan yang 
berwarna adalah masuknya pada merah atau hitam atau kuning, dan pada yang tidak 
berwarna daripadanya seperpti anggur putih adalah lembutnya dan jernihnya dan 
mengalir air didalamnya, kerana ia sebelum nyata eloknya tidak sesuai untuk dimakan. 
 

ٌِْ  ِ ْ  ُصنُوِف  (َوأَّ ا عُُلوُض ااتَِّ اَلِة  ) ٌِْ  َوإِْ َكاِ  ااّلاِء اْ ٌي ِاكُّ ِ َ ا قَا ََ  اانّْقدَ َ ْ ُي َعْلٍض  ِفَتْحِ اْاعَ
ٌِْ   ( َتَِ ُب ااّزَكاةُ  ٌَِها)اْْلَْ َواِ    ٌَْ ٌِْ  َعلَى َشْلِط ااّش ٌِْ  َصِ ٌَ   ًِ اإْلِ ِِ  َصدَقَتَُها َو ًِ  }: ِاَ  َِل اْاَ اِكِي  ِِإْ نَادَ

ٌٍْ   ََصدَقَتُ ُ َزَكاةُ . { َصدَقَتُ ُ زِّ اْا َنَِي َصدَقَتَُها َو ًِ اْابَ  ٌَْس  ٌِِ  َزَكاةُ َع ََلحِ َواَ َوهَُو ٌُقَاُ  ِْلَْ تِعَِة اْا َّزاِز َوِالّ ِ
ْ حِ  ًَ تَْقِلٌُب اْاَ اِ   ُِ عَاَوَ ٍة ِا ََلِض ااّلِ  .تَِ اَلٍة َوِه

42. (Adapun barang perniagaan), “ ُعُُلوض” jamak “ َعْلٍض” dengan fathah „ain dan 

sukun ra‟ nama bagi setiap apa yang membetuli duit daripada bentuk-bentuk harta, 
(maka wajib zakat padanya) kerana khabar Hakim dengan dua sanad yang sahih di 
atas syarat dua syeikh “pada unta ada sedekahnya dan pada kambing ada sedekahnya 
dan pada “al bazz” ada sedekahnya”. Ianya dikatakan kepada barang dagangan penjual 
kain dan pedang-pedang yang mana tidak ada zakat „ain padanya maka sedekahnya 
adalah zakat perniagaan. Perniagaan adalah membalik-balikkan harta dengan tukar 
ganti dengan tujuan keuntungan. 

 
َوتََلَك َ اِدً ا َوهَُو أَْ  ٌُْ لََك  ُِ عَاَوَ ٍة َكَ ْهٍل  .(اْْلَثَْ اِ   )َزَكاِة  (اْاَ ْذكُوَلِة  ًِ  )اْاَ ْ َ ِة  ( ِااّشَلائِِط  )

ٌِْل ُ عَاَوَ ٍة َكِه ٍَة  ََِل ثََواٍب َوإِْلٍث َوَوِصٌٍّة َِلْنتِفَاِء  َوِعَوِض ُ ْليٍ َوُصْلحٍ َعْ  دٍَي،  َََل َزَكاةَ  ٌَِ ا ُ ِلَك  ِ َ
 .اْاُ عَاَوَ ةِ 

43. (dengan syarat-syarat) yang lima (yang disebutkan pada) zakat (harga-harga). 
Dia meninggalkan yang keenam iaitu bahawa ia dimiliki dengan tukar ganti, seperti 
mahar dan bayaran tebus talak dan damai dari darah, maka tidak ada zakat pada apa 
yang dimiliki dengan tidak ada tukar ganti seperti hibah tanpa balas dan waris dan 
wasiat kerena ternafi tukar ganti. 
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ٍف  َْ  تَْ تَِ لُّ َ ا .َوَ ا ِعًا َوهَُو أَْ  ٌَْنِوَي َ اَ  ااتَّ لُِّك ااتَِّ اَلةَ ِاتَتََ ٌَّز َعْ  اْاِقْنٌَةِ   َوََل ٌَِ ُب تَْ ِدٌدَُها  ًِ كُّ ِ تََصلُّ
فٍ . اَْي ٌَْنِو اْاِقْنٌَةَ   . َِإْ  نََواَها اْنقََطَي اْاَ ْوُ ،  ٌََْ تَاُا إاَى تَْ ِدٌِد اانٌِِّّة َ ْقُلونَةً  ِتََصلُّ

44. Dan dia meninggalkan yang ketujuhnya, iaitu bahawa dia niatkan perniagaan 
ketika memilik supaya ia terbeza dari simpanan. Tidak wajib membaharukannya pada 
setiap kali tasarruf, bahkan ia berterusan selama dia tidak niatkan simpanan. Maka jika 
dia meniatkannya terputus haulnya, maka dia perlu kepada membaharukan niat yang 
beserta dengan tasarruf. 

 
ٌِْ   (َوأَّوُ  نَِصاِب اإْلِ ِِ  َ ْ ٌس  ) . َوَ ا ٌَِ ُب إْ َلاُ  ُ  ًِ  ٌََاِ  نَِصاِب اإْلِ ِ ِ :  َْصٌ  + ٌَْس  }ِاَ ِدٌِث ااّصِ ٌَ  اَ

َوإِنَّ ا َوَ  َْت ااّشاةُ َوإِْ  َكاَ  ُوُ و َُها َعلَى ِ ََلِف اْْلَْصِ  (. َو ٌَِها َشاةٌ ) { ٌَِ ا دُوَ  َ ْ ٍس ِ ْ  اإْلِ ِِ  َصدَقَةٌ 
ٌِْ  ِْلَّ  إٌَ اَب اْا َِعٌِل ٌَُ لُّ  ِاْاَ اِاِك، َوإٌَِ اَب ُ ْزٍء ِ ْ   َِعٌٍل َوهَُو اْاُ ْ ُس ٌَُ لُّ  ِِ  َو ِاْافُقََلاءِ  ْ ِ   ِاْافَِلٌقَ  .ِالّلِ

45. Fasal pada keterangan nishab unta dan apa yang wajib dikeluarkan. (Mula 
nishab unta lima ekor) kerana hadith dua kitab yang sahih “tidak sedekah ada pada 
apa yang kurang dari lima ekor”. (Padanya seekor kambing). Hanyalah wajib kambing 
sekalipun wajibnya di atas menyalahi asal kerana berlembut dengan dua kumpulan itu 
kerana mewajibkan unta memudharatkan pemilik dan mewajibkan satu juzuk dari unta 
iaitu satu perlimanya memudharatkan dia dan para fakir. 

 
َوااّشاةُ اْاَواِ  َةُ  ٌَِ ا دُوَ  . (َو ًِ َعْشٍل َشاتَاِ  َو ًِ َ ْ َ ةَ َعَشَل ثَََلُث ِشٌَاٍه َو ًِ ِعْشِلٌَ  أَْل َُي ِشٌَاٍه )

ًُّ  ًِ ،َ ْ ٍس َوِعْشِلٌَ  ِ ْ  اإْلِ ِِ  َ ذََعةُ َ أٍْ  اََها َ نَةٌ أَْو أَْ ذََعْت َوإِْ  اَْي ٌَتِّي اََها َ نَةٌ   َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع
ّ ِ أَْو اَِلْ تََِليِ . اْْلُْ ِ ٌّةِ  َ  ذَِاَك َ ْنِزاَةَ اْا ُلُووِ  ِااّ ِ ٌَْ  اْاَ ذََعِة . أَْو ثَنٌِّةُ َ ْعٍز اََها َ نَتَا ِ . َونُّزِ  َُهَو ُ َ ٌٌّل  َ
 .َوااثّنٌِّةِ 

46. (Dan pada sepuluh ekor dua ekor kambing dan pada lima belas ekor tiga 
ekor kambing dan pada dua puluh ekor empat ekor kambing). Kambing yang wajib 
pada apa yang kurang dari dua puluh lima ekor itu adalah biri-biri jaz‟ah berumur 
setahun atau telah gugur gigi depannya sekalipun belum cukup setahun, sepertimana 
kata Rafi‟e didalam Udhiah. Diletakkan demikian itu pada tempat baligh dengan tahun 
atau mimpi. Atau kambing kacang thaniyyah berumur dua tahun. Maka dia diberi pilih di 
antara jaz‟ah dan thaniyyah.  

 
َوااّشاةُ تُْطلَُ  َعلَى ااّ أِْ  َواْاَ ْعِز، اَِكْ  ََل ٌَُ وُز . { ًِ كُّ ِ َ ْ ٍس َشاةٌ  }ََل ٌَتَعٌَُّ  َغاِاُب َغنَِي اْا َلَِد ِاَ  َِل 

ٌٍْل ِ ْنَها  .اَِلْنتِقَاُ  إاَى َغنَِي  َلٍَد أُْ َل  إَّل  ِِ ثِْلَها  ًِ اْاِقٌَ ِة أَْو َ 
 

47. Tidak tertentu yang ghalib daripada kambing tempatan kerana khabar “pada 

setiap lima seekor kambing”. “ ُااّشاة” dituturkan ke atas biri-biri dan kambing kacang, 

akan tetapi tidak harus berpindah kepada kambing tempat lain melainkan dengan yang 
seumpamanya pada nilai atau lebih baik darinya. 

 
 ِ ٌْ ًُّ ِ ْ  اْاَ ْعِز َكاْْلُْ ِ ٌِّة، َوإِْ  َكانَْت اإْلِ ُِ  إنَاثًا ِاِصْدِ  اْ ُي ااّشاِة َعلَ . َوٌُْ ِزُ  اْاَ ذَعُ ِ ْ  ااّ أِْ  أَْو ااثّنِ

دَِة َوإِْ  اَْي ٌَُ اِو  ٌَاِه اْاُ تَعَدِّ َوٌُْ ِزُ   َِعٌُل ااّزَكاِة َعْ  دُوِ  َ ْ ٍس َوِعْشِلٌَ  ِعَوً ا َعْ  ااّشاِة اْاَواِ دَِة أَْو ااّشِ
 َوأَ َادَْت إَ ا َتُ ُ إاَى ااّزَكاِة اْعتِ َاَل .قٌَِ ةَ ااّشاِة ِْلَنّ ُ ٌُْ ِزُ  َعْ  َ ْ ٍس َوِعْشِلٌَ  َكَ ا َ ٌَأْتًِ  َعَّ ا دُونََها أَْواَى

ْوقََها َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ 
 .َكْونِِ  أُْنثَى  ِْنَت َ َ اٍض  ََ ا  َ

48. Memada bebiri jaz‟ah jantan dan kambing kacang thaniyyah jantan sekalipun 
unta-untanya betina kerana terbenar nama kambing ke atasnya. Memada unta zakat 
dari yang kurang dari lima sebagai ganti dari seekor kambing atau beberapa ekor 
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kambing, sekalipun ia tidak menyamai nilai kambing itu, kerana ia memada dari dua 
puluh lima ekorr maka dari yang kurang darinya terutama. Idhafat “unta” kepada “zakat” 
berfaedah pada mengiktibarkan keadaannya betina, binti makhad, maka apa yang di 
atasnya sepertimana didalam Majmuk. 

 
ًَ ااّتًِ اََها َ نَةٌ َوَطعَنَْت  ًِ ااثّانٌَِةِ . ِ ْ  اإْلِ ِ ِ  ( ِْنُت َ َ اٍض  )ِ ْ  اإْلِ ِِ   (َو ًِ َ ْ ٍس َوِعْشِلٌَ   ) . َوِه

ٌَْت  ِذَِاَك ِْلَّ  أُّ َها  َْعدَ َ نٍَة ِ ْ  ِوََلدَتَِها تَْ ِ ُ  َ ّلةً أُْ َل ،  َتَِصٌُل ِ ْ  اْاَ َ اِض أَْي اْاَ َواِ  ِ  ِ ُّ . 

49. (Dan pada dua puluh lima) ekor unta (seekor unta binti makhad). Ia adalah 
yang berumur setahun dan masuk pada yang kedua. Dinamakan ia dengan demikian itu 
kerana ibunya selepas setahun dari melahirkannya telah bunting sekali lagi, maka 
jadilah ia daripada unta-unta yang bunting. 

 
ٌَْت  ِذَِاَك ِْلَّ  أُّ َها  (َو ًِ ِ ّتٍ َوثَََلثٌَِ   ِْنُت اَ ُوٍ   ) ًَ ااّتًِ اََها َ نَتَاِ  َوَطعَنَْت  ًِ ااثّاِاثَِة،  ُّ ِ ِ ْ  اإْلِ ِِ  َوِه

 .آَ  اََها أَْ  تَِلدَ  َتَِصٌَل اَ ُونًا

50. (Dan pada tiga puluh enam ekor seekor unta binti labun). Ia adalah yang 
berumur dua tahun dan masuk pada yang ketiga. Dinamakan ia dengan demikian itu 
kerana ibunya hampir beranak, maka jadilah ia mempunyai susu. 

 
ًَ ااّتًِ اََها ثَََلُث ِ نٌَِ  َوَطعَنَْت  ًِ ااّلا ِعَةِ .ِ ْ  اإْلِ ِِ   َِكْ ِل اْاَ اءِ  (َو ًِ ِ ّتٍ َوأَْل َِعٌَ  ِ قّةٌ  ) ٌَْت .  َوِه ِ ُّ 

ٌَْها ًْ اَ ُوٍ  أَْ َزأَهُ َكَ ا  ًِ .  ِذَِاَك ِْلَنَّها اْ تََ قّْت أَْ  تُْلَكَب َوٌَْطُلقََها اْافَْ ُ  َوٌَْ ِ َ  َعلَ َواَْو أَْ َلَا  َدَاََها  ِْنتَ
 .ااّزَوائِدِ 

51. (Dan pada empat puluh enam ekor seekor unta hiqqah). Ia adalah yang 
berumur tiga tahun dan masuk pada yang keempat. Dinamakan ia dengan demikian itu 
kerana ia telah boleh ditunggang dan didatangi bapak jantan dan dimuatkan barang di 
atasnya. Kalau dia mengeluarkan binti labun ganti darinya ia memadainya sepertimana 
didalam Zawaid. 

 
ٌَِّ  َ ذََعةٌ  ) ًَ ااّتًِ تَّي اََها أَْل َُي ِ نٌَِ  َوَطعَنَْت  ًِ اْاَ اِ َ ةِ . ِااذّاِ  اْاُ ْعَ َ ِة ِ ْ  اإْلِ ِ ِ  (َو ًِ إْ دَ  َوِ ت .  َوِه

ٌَْت  ِذَِاَك ِْلَنَّها أَْ ذََعْت ُ قَدَّي أَْ نَانَِها أَْي أَْ قََطتْ ُ  َواْعتُ َِل . َوهَُو آِ ُل أَْ نَاِ  ااّزَكاةِ . َوقٌَِ  ِاتََكاُ ِ  أَْ نَانَِها.  ُّ ِ
ًْ اَ ُوٍ  أَْ َزأَهُ َعلَى  . ًِ اْاَ ِ ٌيِ اْْلُنُوثَةُ ِاَ ا  ٌَِها ِ ْ  ِلْ ِ  اادّّلِ َواانّْ  ِ  ٌِْ  أَْو  ِْنتَ َ َواَْو أَْ َلَا  َدََ  اْاَ ذََعِة ِ قّت

 .اْْلََصّحِ ِْلَنُّهَ ا ٌُْ ِزئَاِ  َعّ ا َزادَ 

52. (Dan pada enam puluh satu ekor seekor unta jaz‟ah). Ia adalah yang telah 
sempurna empat tahun dan masuk pada yang kelima. Dinamakan ia dengan demikian 
itu kerana ia telah menggugurkan gigi depannya. Dikatakan kerana telah sempurna gigi-
giginya. Ianya adalah yang akhir daripada umur unta zakat. Diiktibarkan jantina betina 
pada semuanya kerana padanya ada kelebihan susu dan anak. Kalau dia 
mengeluarkan dua ekor hiqqah atau dua binti labun ganti dari jaz‟ah ia memadainya di 
atas yang paling sahih kerana keduanya memada dari apa yang lebih. 

 
َو ًِ ِ ائٍَة َوإِْ دَ   )ِ ْ  اإْلِ ِِ   (َو ًِ إْ دَ  َوتِْ ِعٌَ  ِ قّتَاِ   )ِ ْ  اإْلِ ِِ   (َو ًِ ِ ّتٍ َوَ ْ ِعٌَ   ِْنتَا اَ ُوٍ   )

 .ِ ْ  اإْلِ ِ ِ  (َوِعْشِلٌَ  ثَََلُث  َنَاِت اَ ُوٍ  

53. (Dan pada enam tujuh puluh enam ekor dua ekor) unta (binti labun, dan pada 
tujuh puluh satu ekor dua ekor) unta (hiqqah, dan pada seratus dua puluh satu 
ekor tiga ekor) unta (binti labun).  
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 )ِ ْ  اإْلِ ِِ   ( ًِ كُّ ِ أَْل َِعٌَ   )ٌَْ تَِ لُّ ذَِاَك إاَى ِ ائٍَة َوثَََلثٌَِ   ٌََتَ ٌَُّل اْاَواِ ُب  ٌَِها َو ًِ كُّ ِ َعْشٍل  َْعدََها،  (ثُّي  )
ِ ْنَها َكَ ا َلَو  ذَِاَك كُلّ ُ اْا َُ اِليُّ ُ قَّطعًا  ًِ َعَشَلِة َ َواِ َي َوأَ ُو ( َو ًِ كُّ ِ َ ْ ِ ٌَ  ِ قّةٌ ) ِ ْنَها  ( ِْنُت اَ ُوٍ  
 .دَاُود  َِكَ اِا ِ 

54. (Kemudian) demikian itu berterusan hingga seratus tiga puluh ekor. Maka 
berubah yang wajib padanya dan pada setiap sepuluh ekor selepasnya, (pada setiap 
empat puluh ekor) unta (seekor unta binti labun, dan ada setiap lima puluh ekor 
seekor hiqqah) sepertimana diriwayatkan demikian itu semuanya oleh Bukhari 
terpisah-pisah pada sepuluh tempat, dan Abu Daud dengan sempurnanya. 

 
قَْد ٌَْقتَِ ً اَْوََل َ ا قَدّْلتُ ُ أَّ  اْ تِقَاَ ةَ اْاِ َ اِب  ِذَِاَك إنَّ ا  إاَى آِ ِلهِ " ثُّي  ًِ كُّ ِ أَْل َِعٌ َ "قَْوُ  اْاُ َصنِِّف : تَْن ٌِ ٌ 

ٌَْس ُ َلادًا،  َْ  ٌَتَ ٌَُّل اْاَواِ ُب  ِِزٌَادَِة تِْ يٍ ثُّي  ِِزٌَادَِة َعْشٍل َعْشٍل َكَ ا  تَكُوُ   ٌَِ ا  َْعدَ ِ ائٍَة َوإِْ دَ  َوِعْشِلٌَ  َواَ
 .قَّلْلُت  ِِ  َكََلَ  ُ 

55. Tanbih. Kata musannif “kemudian pada setiap empat puluh” hingga akhirnya 
terkadang menuntut, kalaulah tidak ada apa yang aku takdirkan, bahawa berterusan 
kiraan dengan demikian itu hanyalah pada apa yang selepas seratus dua puluh satu, 
sedangkan ia bukan yang dikehendaki, bahkan yang wajib itu berubah dengan 
bertambah sembilan kemudian dengan bertambah sepuluh-sepuluh sepertimana aku 
taqrirkan dengannya akan kalamnya.  

 
َو ِْنُت اْاَ َ اِض اْاَ ِعٌ َةُ َواْاَ ْ ُصو َةُ اْاعَاِ ُز َعْ  .  َِإْ  َعِدَي  ِْنَت َ َ اٍض  َاْ ُ  اَ ُوٍ  إْ  َكاَ  أَقَّ  قٌَِ ةً ِ ْنَها

 .تَْ ِلٌِصَها َواْاَ ْلهُونَةُ  ُِ َؤّ ٍ  أَْو َ اّ ٍ َوَعَ َز َعْ  تَْ ِلٌِصَها َكَ ْعدُوَ ةٍ 

56. Maka jika dia tidak mendapat binti makhad maka ibnu labun jika ia leih rendah 
nilai darinya. Binti makhad yang „aib dan yang dirampas bagi orang yang lemah dari 
melepaskannya dan yang digadaikan dengan hutang yang ditempohkan atau yang 
sampai tempoh dan dia lemah dari melepaskannya adalah seperti yang tidak ujud.  

 
 اَِكْ  تَْ نَُي اْاَكِلٌَ ةُ ِعْندَهُ اْ َ  اَ ُوٍ  َوِ قًّا ِاُوُ وِد  ِْنِت َ َ اٍض ُ ْ ِزئٍَة ،َوََل ٌَُكلُّف أَْ  ٌُْ ِلَا  ِْنَت َ َ اٍض َكِلٌَ ةً 

 .َوٌُْؤَ ذُ اْاَ  ُّ َعْ   ِْنِت َ َ اٍض ِعْندَ  َْقِدَها ََل َعْ   ِْنِت اَ ُوٍ  ِعْندَ  َْقِدَها.  ًِ َ اِا ِ 

57. Tidak diberati agar dia mengeluarkan binti makhad yang baik, akan tetapi binti 
makhad yang baik yang ada di sisinya menegah ibnu labun dan hiqq kerana ujud binti 
makhad yang memadai pada hartanya. Diambil hiqq dari binti makhad di sisi luputnya 
tidak dari binti labun di sisi luputnya.  

 
 )أَْي اانَِّصاِب  (َوأَّوُ  نَِصاِب اْا َقَِل ثَََلثُوَ ،  ٌََِ ُب  ٌِِ   ).  ًِ  ٌََاِ  نَِصاِب اْا َقَِل َوَ ا ٌَِ ُب إْ َلاُ  ُ :  َْصٌ  +
ًَ  ِذَِاَك ِْلَنّ ُ ٌَتْ َُي أُّ  ُ  ًِ اْاَ ْلَعى. اْ ُ  َ نَةٍ  (تَ ٌٌِي  اََها َ نَتَاِ  َوَطعَنَْت  ِى ( َو ًِ كُّ ِ أَْل َِعٌَ  ُ ِ نّةٌ . )  ُّ ِ
ٌَْت  ِذَِاَك ِاتََكاُ ِ  أَْ نَانَِها. ااثّاِاثَةِ  ٌُْلهُ َعْ  ُ عَاٍذ، قَاَ  . ُّ ِ ِّْلِ ِذيُّ َوَغ  َعَثَنًِ َل ُوُ  اّاِ  }:  َذَِاَك ِاَ ا َلَو  اات

ٌِْ  َوَ لَّي إاَى اْاٌََ ِ   َأََ َلنًِ أَْ  آُ ذَ ِ ْ  كُّ ِ أَْل َِعٌَ   َقََلةً ُ ِ نّةً، َوِ ْ  كُّ ِ ثَََلثٌَِ  تَ ٌِعًا  . {َصلّى اّاُ َعلَ
ٌُْلهُ   .َوَصّ َ  ُ اْاَ اِكُي َوَغ

58. Fasal pada menerangkan nishab lembu dan apa yang wajib 
mengeluarkannya. (Awal nishab lembu tiga puluh ekor maka wajib pada) nishab itu 
(seekor tabi‟) anak jantan setahun. Dinamakan ia dengan demikian itu kerana ia 
mengikut ibunya pada tempat gembalaan. (Dan ada setiap empat puluh seekor 
musinnah) berumur dua tahun dan masuk pada yang ketiga. Dinamakan ia dengan 
demikian itu kerana telah sempurna gigi-giginya. Demikian itu kerana apa yang 
diriwayatkan Turmizi dan selainnya dari Muaz katanya “rasulullah s.a.w.m mengutus 
aku ke Yaman maka dia menyuruh aku mengambil dari setiap empat puluh ekor lembu 
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seekor musinnah dan dari setiap tiga puluh ekor seekor tabi‟”. Mengesahkannya al 
Hakim dan selainnya.  

 
ٌِْ  أَْ َزأَهُ َعلَى اْاَ ْذَهبِ . َواْا َقََلةُ تُقَاُ  ِالذَّكِل َواْْلُْنثَى  .َواَْو أَْ َلَا  َدََ  اْاُ ِ نِّة تَ ٌِعَ

 dikatakan bagi jantan dan betina. Kalau dia mengeluarkan ganti musinnah ”بَ ََرة“ .59

itu dua ekor tabi‟ ia memadainya di atas mazhab. 

 
ٌَادَةِ  (أَ َدًا  َِقْس  )اْاُ ْكُي  (َوَعلَى َهذَا  ) ٌَِّ  تَ ٌِعَاِ ، َو ًِ َ ْ ِعٌَ  تَ ٌٌِي َوُ ِ نّةٌ، َو ًِ ثََ انٌَِ  .ِعْندَ ااّزِ   َِفً ِ ت

ُ ِ نّتَاِ ، َو ًِ تِْ ِعٌَ  ثَََلثَةُ أَتْ ِعٍَة، َو ًِ ِ ائٍَة ُ ِ نّةٌ َوتَ ٌِعَاِ ، َو ًِ ِ ائٍَة َوَعَشَلٍة ُ ِ نّتَاِ  َوتَ ٌٌِي، َو ًِ ِ ائٍَة 
 .َوِعْشِلٌَ  ثَََلُث ُ ِ نّاٍت أَْو أَْل َعَةُ أَتْ ِعَةٍ 

60. (Di atas ini) hukum (selama-lama maka hendaklah kamu kiaskan) di sisi lebih 
darinya. Maka pada enam puluh ekor dua ekor tabi‟, dan pada tujuh puluh ekor seekor 
tabi‟ dan seekor musinnah, dan pada lapan puluh ekor dua ekor musinnah, dan pada 
sembilan puluh ekor tiga ekor tabi‟, dan pada seratus ekor seekor musinnah dan dua 
ekor tabi‟, dan pada seratus sepuluh ekor dua ekor musinnah dan seekor tabi‟, dan 
pada seratus dua puluh ekor tiga ekor musinnah atau empat ekor tabi‟. 

 
قَْد تَلَّ َا أَّ  اْافَْلَض  َْعدَ اْْلَْل َِعٌَ  ََل ٌَتَ ٌَُّل إَّل  ِِزٌَادَِة ِعْشِلٌَ ، ثُّي ٌَتَ ٌَُّل  ِِزٌَادَِة كُّ ِ َعَشَلٍة، َو ًِ : تَْن ٌِ ٌ 

 .ِ ائٍَة َوِعْشِلٌَ  ٌَتِّفُ   َْلَ ا ِ 

61. Tanbih. Sungguh dirumuskan bahawa fardhunya selepas empat puluh itu tidak 
berubah melainkan dengan tambahan dua puluh, kemudian berubah dengan tambahan 
setiap sepuluh, dan pada seratus dua puluh muafakat dua fardhunya. 

 
،  َِفً .َوإِذَا اتّفََ   ًِ إ ٍِ  أَْو  َقٍَل  َْلَ اِ   ًِ نَِصاٍب َواِ ٍد َوَ َب  ٌِِهَ ا اْْلَْغ َطُ ِ ْنُهَ ا، َوهَُو اْْلَْنفَُي ِاْلُ ْ تَِ قٌِّ َ 

ًْ  َِعٌٍل أَْو ِ ائٍَة َوِعْشِلٌَ   َقََلةٌ ٌَِ ُب  ٌِِهَ ا اْْلَْغ َطُ ِ ْ  أَْل َيِ ِ قَاٍ  َوَ ْ ِس  َنَاِت اَ ُوٍ  َوثَََلِث ُ ِ نّاٍت  َ ِ ائَت
ْ َزاءِ  ًَ َ ا  ٌِِ  َ ظُّ ،َوأَْل َعَِة أَتْ ِعٍَة إْ  ُوِ دَا  َِ اِاِ   ِِصفَِة اإْلِ  ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا  َْلُ َها،  َِإذَا اْ تََ عَا ُلوِع

 .اْاُ ْ تَِ قٌَِّ  إْذ ََل َ َشقّةَ  ًِ تَْ ِصٌِل ِ 

62. Apabila muafakat dua fardhu unta atau lembu pada nishab yang satu wajib pada 
keduanya oleh yang paling menguntungkan daripada kedua fardhu itu iaitu yang lebih 
bermanfaat bagi orang-orang yang berhak zakat. Maka pada dua ratus ekor unta atau 
seratus dua puluh ekor lembu wajib yang lebih menguntungkan daripada empat hiqqah 
dan lima binti labun dan tiga musinnah dan empat tabi‟, jika kedua-duanya didapati pada 
hartanya dengan sifat memada, kerana setiap daripada keduanya adalah fardhunya, 
maka apabila kedua-duanya berhimpun dipelihara apa yang ada padanya keuntungan 
orang-orang yang berhak kerana tidak ada masyaqqah pada menghasilkannya. 

 
ٌُْل اْْلَْغ َِط  ََِل تَْقِصٌٍل ِ ْ  اْاَ اِاِك أَْو ااّ اِعً ِاْلعُْذلِ   َوُ  َِل ااتّفَاُوُت ِانَْقِا َ ّ ِ اْاُ ْ تَِ قٌَِّ   ِنَْقِد .َوأَْ َزأَهُ َغ

أَّ ا َ َي ااتّْقِصٌِل ِ ْ  اْاَ اِاِك  ِأَْ  دَاَّس أَْو ِ ْ  ااّ اِعً  ِأَْ  اَْي ٌَْ تَِهْد َوإِْ  َظّ  أَنّ ُ . اْْلَْغ َطِ  اْا َلَِد أَْو ُ ْزٍء ِ  ْ 
ٌْلٍ اْْلَْغ َطُ  َََل ٌُْ ِزُ    .ِاتَْقِص

63. Memadainya selain yang lebih menguntungkan tanpa cuai dari pemilik atau sai‟e, 
kerana uzur. Ditampung kurang hak orang yang berhak itu dengan duit tempatan atau 
juzuk daripada yang lebih menguntungkan itu. Adapun serta cuai dari pemilik dengan 
bahawa dia menyembunyikan atau dari sai‟e dengan bahawa dia tidak berijtihad 
sekalipun dia sangkakan bahawa ia yang lebih menguntungkan maka ia tidak memada 
kerana cuai.  
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ٌء ِ ْ  اْْلَ ِل إْذ اانّاقُِا َكاْاَ ْعدُويِ  ًْ َوإِْ  اَْي ٌُوَ دَا أَْو أََ دُهَُ ا  َِ اِاِ  . َوإِْ  ُوِ دَ أََ دُهَُ ا  َِ اِاِ  أُِ ذَ، َوإِْ  ُوِ دَ َش

ٌَْل أَْغ ََط ِاَ ا  ًِ تَْعٌٌِِ   ٌِْلِه، َواَْو َغ ً ا  ِِشَلاٍء أَْو َغ ْ َزاِء  َلَ ُ تَْ ِصٌُ  َ ا َشاَء ِ ْنُهَ ا كَُلًّ أَْو  َْعً ا ُ تَّ ِ  ِِصفَِة اإْلِ
 .اْْلَْغ َِط ِ ْ  اْاَ َشقِّة  ًِ تَْ ِصٌِل ِ 

64. Jika didapati satu daripada dua fardhu itu pada harta pemilik diambil ia sekalipun 
didapati sesuatu daripada yang satu lagi, kerana yang kurang itu seperti tidak ada. Jika 
tidak didapati keduanya atau satu daripada keduanya pada harta pemilik dengan sifat 
memada maka boleh dia menghasilkan apa yang dia hendak daripada keduanya, 
semuanya atau sebahagian serta dia menyempurnakan dengan beli atau selainnya, 
walaupun ia bukan yang lebih menguntungkan kerana menentukan yang lebih 
menguntungkan itu menyusahkan pada menghasilkannya. 

 
ِاَ ْ  َعِدَي َواِ  ًا ِ ْ  اإْلِ ِِ  َواَْو َ ذََعةً  ًِ َ اِاِ  أَْ  ٌَْصعَدَ دََلَ ةً َوٌَأُْ ذَ ُ ْ َلانًا َوإِ ِلُ ُ َ ِلٌَ ةٌ، أَْو ٌَْنِزَ  : تَتِّ ةٌ 

 َاْاِ ٌَلةُ  ًِ ااصُّعُوِد َواانُُّزوِ  ِاْلَ اِاِك ِْلَنُّهَ ا شُِلَعا . دََلَ ةً َوٌُْعِطٌِ  اْاُ ْ َلاَ ، َكَ ا َ اَء ذَِاَك  ًِ َ  َِل أَنٍَس 
 ِ ٌْ فَِة ااّ ا ِقَِة أَْو ِعْشُلوَ  ِدْلَهً ا نُْقَلةً َ اِاَصةً  ِِ ٌَلِة اادّا ِيِ، َ اِعًٌا َكاَ  أَْو . تَْ ِفٌفًا َعلَ َواْاُ ْ َلاُ  َشاتَاِ   ِااّصِ

ٌِْ   َأَْكثََل َ َي تَعَدُِّد اْاُ ْ َلا ِ . َ اِاًكا  .َهذَا ِعْندَ َعدَِي اْاقُْل َى  ًِ ِ َهِة اْاُ ْ َلَ ةِ . َواَ ُ ُصعُودُ دََلَ تَ

65. Tatimmah. Bagi orang yang tidak mendapat apa yang wajib daripada unta 
walaupun jaz‟ah pada hartanya bahawa dia naik kepada satu darjat dan mengambil 
tampungan, walhal untanya tidak „aib10, atau dia turun kepada satu darjat dan 
memberikan tampungan sepertimana yang datang pada khabar Anas. Maka pilihan 
pada naik dan turun itu bagi pemilik kerana keduanya disyara‟kan untuk 
meringankannya. Tampungan dua ekor kambing dengan sifat yang lalu atau dua puluh 
dirham naqrah11 yang murni dengan pilihan orang yang memberikan, samaada dia 
petugas atau pemilik. Boleh dia naik dua darjat maka lebih dan turun dua darjat maka 
lebih serta berbilang tampungan. Ini di sisi tidak ada yang dekat pada pihak yang 
hendak dikeluarkan12.  

 
ًَ  ِذَِاَك ِْلَّ  اْاُ ْ َلاَ  َ قُّ ُ  َلَ ُ ،َوََل ٌَتَ َعُّض ُ ْ َلا ٌ    َََل تُْ ِزُ  َشاةٌ َوَعَشَلةُ دََلاِهَي  ُِ ْ َلاٍ  َواِ ٍد إَّل ِاَ اِاٍك َلِ 

ٌْ ِ . إْ قَاطُ ُ  ٌِْ  َكاْاَكفّاَلتَ َوََل ُ ْ َلاَ  . أَّ ا اْاُ ْ َلانَاِ   ٌََُ وُز تَْ ِعٌُ ُهَ ا  ٌَُْ ِزُ  َشاتَاِ  َوِعْشُلوَ  ِدْلَهً ا ِاُ ْ َلانَ
ٌِْل اإْلِ ِِ  ِ ْ   َقٍَل أَْو َغنَيٍ   . ًِ َغ

66. Tidak boleh disetengah-setengahkan tampungan maka tidak memada seekor 
kambing dan sepuluh dirham pada satu tampungan melainkan bagi pemilik yang redha 
dengan demikian itu kerana tampungan itu haknya, maka boleh dia menggugurkannya. 
Adapun dua tampungan maka harus mensetengah-setengahkannya, maka memada 
dua kambing dan sepuluh dirham untuk dua tampungan seperti dua kifarat. Tidak ada 
tampungan pada selain unta, daripada lembu dan kambing. 

 
َوأَّوُ  نَِصاِب اْا َنَِي أَْل َعُوَ  َشاةً، َو ٌَِها َشاةٌ َ ذََعةٌ ِ ْ   ).  ًِ  ٌََاِ  نَِصاِب اْا َنَِي َوَ ا ٌَِ ُب إْ َلاُ  ُ  َْصٌ  +

ٌِْ  اََها َ نَتَاِ ، ( أَْو ثَنٌِّةٌ ِ ْ  اْاَ عَِز )  ِاْاَهْ ِز َوتَْلِكِ ، اََها َ نَةٌ،  (ااّ أِْ   َو ًِ ِ ائٍَة َوإِْ دَ  )  ِفَتْحِ اْاعَ
ٌِْ  َوَواِ دٍَة ثَََلُث ِشٌَاٍه َو ًِ أَْل َِعِ ائٍَة أَْل َُي ِشٌَاٍه ثُّي  ًِ كُّ ِ ِ ائٍَة َشاةٌ  َ ِاَ ِدٌِث  (َوِعْشِلٌَ  َشاتَاِ  َو ًِ ِ ائَت

ًُّ أَّ  أَْهَ  اْاِعْلِي ََل ٌَْ تَِلفُوَ   ًِ ذَِاكَ  .أَنٍَس  ًِ ذَِاَك، َلَواهُ اْا َُ اِليُّ   .َونَقََ  ااّشا ِِع
                                                 
10

َج اْلَوِعي َةَ فًََل يَْصعَذُ بِاْلُدْ َراِى، ِِلَىَّ َواِخ ََها َهِعيٌب َواْلُدْ َراُى ِللحَّفَاُوِت بَْيَي السَِّليَوْيِي َوُهَى فَْىَق الحَّفَاُوِت بَْيَي اْلَوِعي َْيِي بِِخًَلِف ًُُزوِلِه َهَع إْعَطاِء اْلُدْ َراِى  . َخرَّ

ٌَْهحِ  يَادَةِ َ ْرُذ اْلَو ِعِه بِالّزِ  .فََدااٌِز ِلحَ َرُّر
11

. dirham nakrah menyamai setengah fiddhah. Bajrimi. 
12

. iaitu tidak boleh dia naik kepada hiqqah dari binti makhad melainkan apabila tidak ada binti labun dan tidak boleh 

dia turun kepada binti makhad dari hiqqah melainkan apabila tidak ada binti labun. 
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67. Fasal pada keterangan nishab kambing dan apa yang wajib dikeluarkan. 
(Awal nishab kambing empat puluh ekor, padanya seekor bebiri jaz‟ah) berumur 
setahun (atau kambing kacang thaniyyah) berumur dua tahun, (dan pada seratus 
dua puluh satu ekor dua ekor kambing dan pada dua ratus satu ekor tiga ekor 
kambing dan pada empat ratus ekor empat ekor kambing, kemudian pada setiap 
seratus ekor seekor), kerana hadith Anas pada demikian itu. Meriwayatkannya 
Bukhari. Syafi‟e menakalkan bahawa ahli ilmu tidak bersalah-salahan pada demikian itu.  

 
ًَ َكاَاّتًِ  ًِ َ َكا  َواِ دٍ  ٌِْ  اَِزَ تْ ُ ،َواَْو تَفَّلقَْت َ اِشٌَةُ اْاَ اِاِك  ًِ أََ اِكَ   َِه  َ تّى اَْو َ لََك أَْل َِعٌَ  َشاةً  ًِ  َلَدَ

ٌْنَُهَ ا، . ااّزَكاةُ  ٌِْ   ًِ كُّ ِ  َلٍَد أَْل َعُوَ  ََل ٌَْلَزُ  ُ إَّل َشاةٌ َواِ دَةٌ، َوإِْ   َعُدَْت اْاَ َ ا َةُ  َ َواَْو َ لََك ثََ انٌَِ   ًِ  َلَدَ
 .ِ ََل ًا ِاْ َِ اِي أَْ َ دَ،  َِإنّ ُ ٌَْلَزُي ِعْندَهُ ِعْندَ ااتّ َاعُِد َشاتَا ِ 

68. Kalau berasingan tempat kambing seorang pemilik pada berapa tempat maka ia 
seperti yang pada satu tempat, hinggakan kalau dia memiliki empat puluh kambing pada 
dua tempat lazim zakat di atasnya. Kalau dia memiliki lapan puluh ekor pada dua 
tempat pada setiap tempat empat puluh ekor tidak melaziminya melainkan seekor, 
sekalipun jauh jarak di antara keduanya. Bersalahan Imam Ahmad, maka lazim dua 
ekor kambing di sisi jauh dua kumpulan itu. 

 
ٌُْ ِزُ   ًِ إْ َلااِ ااّزَكاِة نَْوعٌ َعْ  نَْوعٍ آَ َل َكَ أٍْ  َعْ  َ ْعٍز َوَعْكِ ِ  ِ ْ  اْا َنَِي، َوأَْلَ  ٌٍِّة َعْ  َ ْهِلٌٍّة : تَتِّ ةٌ 

ًَ أُْنثَى .   ِِلَعاٌَِة اْاِقٌَ ةِ ،َوَعْكِ ِ  ِ ْ  اإْلِ ِِ ، َوِعَلاٍب َعْ  َ َواِ ٌَس َوَعْكِ ِ  ِ ْ  اْا َقَلِ   َِفً ثَََلثٌَِ  َعْنًزا َوِه
 .اْاَ عَِز َوَعْشِل نَعََ اٍت ِ ْ  ااّ أِْ  َعْنٌز أَْو نَْعَ ةٌ  ِِقٌَ ِة ثَََلثَِة أَْل َاعِ َعْنٍز َوُلْ يِ نَْعَ ٍة، َو ًِ َعْكِس ذَِاَك َعْك ُ ُ 

69. Tatimmah. Memada pada mengeluarkan zakat oleh satu bagai dari bagai yang 
lain seperti mengeluarkan bebiri dari kambing kacang dan „akasnya daripada kambing, 
dan yang bangsa arhab dari yang bangsa mahrah dan s‟akasnya daripada unta, dan 
„irab i.e lembu dari kerbau dan „akasnya daripada jenis lembu, dengan memeliharakan 
nilai. Maka pada tiga puluh kambing kacang betina dan sepuluh bebiri betina seekor 
kambing kacang betina atau seekor bebiri betina dengan nilai tiga perempat kambing 
kacang betina dan satu perempat bebiri betina, pada „akas demikian itu „akasnya. 

 
ٌِْل َ ا َ ّل ِ ْ  َ َواِز أَْ ِذ اْ ِ  االّ ُوِ  َواْاِ ّ ِ أَْو  ِ َوََل ٌُْؤَ ذُ نَاقٌِا ِ ْ  ذَ  َك َوَ ِعٌٍب َوَصِ ٌٍل إَّل ِ ْ  ِ ثِْلِ ،  ًِ َغ

ٌَاِه  ًِ اإْلِ ِِ  أَْو ااتّ ٌِيِ  ًِ اْا َقَلِ    َِإْ  اْ تَلََف َ ااُ ُ نَْقًصا َوَكَ اًَل َواتَّ دَ نَْوًعا أَْ َلَا َكاِ ًَل  ِِلَعاٌَِة .ااذَّكِل ِ ْ  ااّشِ
 .اْاِقٌَ ِة، َوإِْ  اَْي ٌُوِف تَّ َي  ِنَاقٍِا 

70. Tidak diambil yang kurang daripada demikian itu dan yang „aib dan yang kecil 
melainkan dari seumpamanya, pada selain apa yang telah lalu daripada harus 
mengambil ibni labun atau hiq atau kambing jantan pada unta atau tabi‟ pada lembu. 
Maka jika bersalah-salahan hartanya, nisbah kurang dan sempurna, dan sama bagainya 
dia mengeluarkan yang sempurna dengan memelihara nilainya. Jika ia tidak mencukupi 
dia sempurnakan dengan yang kurang.  

 
ًَ اََها ِ ْ   ًَ اْاَ ِدٌثَةُ اْاعَْهِد  ِاانِّتَااِ  ِأَْ  ٌَْ ِ  ٍ َوِه ًّ ًَ اْاُ َ ّ نَةُ ِاَْلَْكِ  َوَل ِ َوََل ٌُْؤَ ذُ ِ ٌَاٌل َكَ اِ ٍ  َوأَكُواٍَة َوِه

، أَْو َشْهَلاِ  َكَ ا نَقَلَ ُ اْاَ ْوَهِليُّ إَّل  ِِلَ ا َ اِاِكَها  ِأَْ ِذَها نَعَْي إْ  َكانَْت  .ِوََلدَتَِها نِْصُف َشْهٍل َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْزَهِليُّ
َ اُي َواْ تَْ َ نَ ُ   .كُلَُّها ِ ٌَاًلا أََ ذَ اْاِ ٌَاَل ِ ْنَها إَّل اْاَ َواِ َ ،  َََل ٌُْؤَ ذُ ِ ْنَها َ اِ ٌ  َكَ ا نَقَلَ ُ اإْلِ

71. Tidak diambil yang terbaik seperti yang bunting dan kuat makan iaitu yang gemuk 
kerana makan dan yang subur membesar iaitu yang baru beranak dengan bahawa lalu 
baginya dari beranaknya setengah bulan sepertimana kata Azrai‟e, atau dua bulan 
sepertimana dinakalkan Jauhari, melainkan dengan redha pemiliknya. Na‟am jika 
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semuanya baik-baik diambil yang baik daripadanya, melainkan yang bunting maka tidak 
diambil darinya akan yang bunting sepertimana dinakalkan Imam dan dia membilangnya 
elok.  

 
 َََل ٌَُكلِّفُُهْي ااّ اِعً َلدَّها إاَى اْا َلَِد َكَ ا ََل . َوتُْؤَ ذُ َزَكاةُ َ ائَِ ٍة ِعْندَ ُوُلوِدَها َ اًء ِْلَنَّها أَْقَلُب إاَى ااّ ْ ِط ِ ٌنَئِذٍ 

 ًَ َوٌَُصدُّ  .  َِإْ  اَْي تَِلْد اْاَ اَء  ِأَْ  اْكتَفَْت  ِاْاَكََلِ َوْقَت ااّل ٌِيِ  َِعْندَ  ٌُُوِت أَْهِلَها َوأَْ نٌَِتِِهيْ . ٌَْلَزُ  ُ أَْ  ٌَتْ ََي اْاَ َلاِع
 .ُ ْ ِلُ َها  ًِ َعدَِدَها إْ  َكاَ  ثِقَةً َوإَِّل  َتُعَدُّ 

72. Diambil zakat ternakkan yang makan dipadang ketika ia datang kepada air kerana 
ia ketika itu lebih mudah dicamkan bilangannya. Maka sai‟e tidak memberatkan para 
gembala dengan menghalaunya pulang kekawasan penempatan sepertimana tidak 
lazim dia pergi ketempat gembalaan. Maka jika ia tidak mendatangi air dengan bahawa 
ia cukup dengan padang ragut pada musim bunga maka di sisi rumah-rumah Tuannya 
dan halamannya. Diperbenarkan orang yang mengeluarkannya pada bilangannya jika 
dia boleh dipercayai. Jika tidak maka dikira. 

 
َواْْلَْ َهُ  َعدَُّها ِعْندَ َ ِ ٌٍ  تَُ لُّ  ِِ  َواِ دَةً َواِ دَةً، َو ٌَِِد كُّ ٍ ِ ْ  اْاَ اِاِك َوااّ اِعً أَْو نَائِ ِِهَ ا قَِ ٌٌب ٌُِشٌَلاِ  

 َِإْ  اْ تَلَفَا  َْعدَ اْاعَدِّ َوَكاَ  اْاَواِ ُب ٌُْ تَلَُف .  ِِ  إاَى كُّ ِ َواِ دٍَة أَْو ٌُِصٌ َاِ   ِِ  َظْهَلَها ِْلَّ  ذَِاَك أَْ عَدَ َعْ  اْا َلَطِ 
 . ِِ  أََعادَا اْاعَدّ 

73. Yang paling mudah adalah membilangnya pada tempat sempit yang ia lalu 
padanya seekor seekor dan pada tangan setiap pemilik dan sai‟e atau naib keduanya 
ada ranting yang mereka mengisyarat dengannya kepada setiap seekor atau mereka 
menyentuhkan kepada belakangnya kerana demikian itu menjauhkan dari salah. Maka 
jika kedua mereka berselisih selepas bilang dan adalah yang wajib bersalahan 
dengannya mereka mengulang kiraan. 

 
ًَ اْاَ ْذكُوَلةُ  ًِ َكََلِ  ِ  ًِ َزَكاِة ُ ْلَطِة اْْلَْوَصافِ :  َْصٌ  + َواْاَ ِلٌَطاِ  ِ ْ  أَْهِ  . ، َوتَُ ّ ى ُ ْلَطةَ ِ َواٍل، إْذ ِه

ٌِْلِه َكَ ا َ ٌَأْتًِ  ٌِْل َ اِشٌٍَة ِ ْ  نَْقٍد أَْو َغ ٌَاِ   )َزَكاٍة  ًِ نَِصاٍب أَْو  ًِ أَقَّ  ِ ْن ُ َوِْلََ ِدِهَ ا نَِصاٌب َواَْو  ًِ َغ ٌَُزّكِ
ٌُْخ أَ ُو َ اِ ٍد، ( اْاَواِ ِد ) ِاانّْصِب َعلَى نَْزعِ اْاَ ا ِِض، أَْي َكَزَكاِة اْاَ اِ  ( َزَكاةً ) ُوُ و ًا  ( إْ َ اًعا َكَ ا قَااَ ُ ااّش
،  َْ  َعَشَلٍة َ َي أَنّ ُ َ َل  َعلَى َواِ ٍد ِ ّ ا ذََكَلهُ َعلَى َلأْيٍ َ ِعٌٍف َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ َ َي إْ دَاِاِ  ( َِشَلائِِط َ ْ عٍَة  )

ٌِْلِه تَْصِ ًٌ ا ِاَ ا ذََكَلهُ ِ ْ  اْاعَدَدِ  َ ِ . 

74. Fasal. Pada zakat campuran sifat-sifat, yang dinamakan ia campuran jiwar 
kerana ia yang disebutkan pada kalam musannif : (dua orang yang bercampur) 
daripada ahli zakat, pada nishab atau pada kurang darinya, dan seorang daripada 
keduanya memiliki satu nishab walaupun pada selain ternakkan daripada duit atau 
selainnya sepertimana akan datang (mengeluarkan zakat) di atas jalan wajib (sebagai 
satu zakat) iaitu seperti zakat harta (seorang) dengan ijmak sepertimana kata syeikh 
Abu Hamid, (dengan syarat-syarat yang tujuh), bahkan sepuluh, serta bahawa dia 
berjalan di atas satu daripada apa yang dia sebutkan di atas pendapat yang dhaif 
sepertimana akan kamu ketahui, serta menggantikannya dengan selainnya kerana 
mentashihkan bilangan yang dia sebutkan.  

 
 .َواِ دًا َوهَُو  َِ ّيِ اْاِ ٌِي اْ ٌي ِاَ ْوِ يِ َ  ٌِِت اْاَ اِشٌَةِ  (إذَا َكاَ  اْاُ َلاُح  )اْْلَّوِ  

75. Pertama  : (apabila adalah kandangnya satu) ia adalah nama bagi tempat 
ternakkan bermalam.  
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َوهَُو  ِفَتْحِ اْاِ ٌِي َوإِْ َكاِ  اْاُ ْهَ لَِة اْ ٌي ِاْلَ ْوِ يِ ااِّذي تَْ تَِ ُي  ٌِِ  ثُّي  (اْاَ ْ َلُح َواِ دًا  )ااثّانًِ إذَا َكاَ   (َو  )
 .تَُ اُ  إاَى اْاَ ْلَعى

76. Keduanya : apabila adalah (masrahnya satu), nama bagi tempat yang berhimpun 
ternakkan padanya kemudian dihalau kepada tempat gembalaan.  

 
 .َوهَُو  ِفَتْحِ اْاِ ٌِي اْ ٌي ِاْلَ ْوِ يِ ااِّذي تَْلَعى  ٌِ ِ  (اْاَ ْلَعى َواِ دًا  )إذَا َكاَ  : ااثّاِاُث  (َو  )

77. Ketiganya : apabila adalah (tempat gembalaannya satu), nama bagi tempat 
yang ia makan meragut padanya.  

 
أَْو أَْكثََل  ِأَْ  تَكُوَ  ُ ْلَ لَةً تَْنُزو َعلَى كُّ ٍ ِ ْ   (َواِ دًا  )ااِّذي ٌَْ ِل َُها  (إذَا َكاَ  اْافَْ ُ   )ااّلا ُِي  (َو  )

ٌُْث ََل تَْ تَاُّ َ اِشٌَةُ َهذَا  ِفَْ ٍ  َعْ  َ اِشٌَِة اْْلَ ِل، َوإِْ  َكاَ  ِ ْلًكا ِْلََ ِدِهَ ا أَْو ُ عَاًلا اَ ُ أَْو اَُهَ ا   َِ   ٌِْ اْاَ اِشٌَتَ
 .إَّل إذَا اْ تَلََف اانّْوعُ َكَ أٍْ  َوَ ْعٍز  َََل ٌَُ لُّ اْ تََِل ُ ُ قَْطعًا ِالّ ُلوَلةِ 

78. Keempatnya : (apabila adalah bapak jantan) yang menjantaninya (satu) atau 
lebih, dengan ia dilepaskan mengawani setiap daripada dua ternakkan itu, sekira-kira 
tidak khusus ternakan ini dengan seekor bapak jantan dari ternakkan yang satu lagi, 
sekalipun ia milik bagi seorang daripada mereka atau pinjamannya atau milik kedua 
mereka, melainkan apabila berlainan bagainya seperti bebiri dan kambing kacang, 
maka tidak mudharat berlainannya dengan jazam kerana dharurat.  

 
َوهَُو  ِفَتْحِ اْاِ ٌِي َ ْوِ ُي شُْلِب اْاَ اِشٌَِة َ َواٌء َكاَ  ِ ْ  نَْهٍل أَْي ِ ْ   (اْاَ ْشَلُب َواِ دًا  )اْاَ اِ ُس إذَا َكاَ   (َو  )

ٌِْلهِ   .َغ

79. Kelimanya : apabila adalah (masyrabnya satu). Ia nama bagi tempat minum 
ternakkan, samaada ianya sungai atau selainnya. 

 
َوَهذَا هَُو ااّشْلطُ .  َعلَى َلأْيٍ َ ِعٌفٍ ،(َواِ دًا  )َوهَُو ااِّذي ٌَْ لُُب االّ ََ   (اْاَ اِاُب  )ااّ اِدُس إذَا َكاَ   (َو  )

ْعََلُي  ِأَّ  اْاُ َصنَِّف َ َل   ٌِِ  َعلَى َلأْيٍ َ ِعٌفٍ  َواْْلََصحُّ أَنّ ُ ََل ٌُْشتََلطُ اتَِّ ادُهُ، َكَ اِز اْا َنَِي . ااِّذي تَقَدَّي اإْلِ
نَاِء ااِّذي ٌَْ لُُب  ٌِِ  َك اَِة اْاَ زِّ  َوَ ْعنَاهُ َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة . َعلَى اْْلََصّحِ  َوٌُ َدُّ   ِاتَِّ اِد ااّلاِعً  َِإنّ ُ َشْلطٌ . َواإْلِ
َعاةِ . أَنّ ُ ََل ٌَْ تَاُّ أََ دُهَُ ا  َِلاعٍ   .َوََل ٌَُ لُّ تَعَدُّدُ االُّ

80. Keenamnya : apabila adalah (halibnya) iaitu orang yang memerah susu (satu) di 
atas pendapat yang lemah. Ini adalah syarat yang terdahulu diberitahukan dengan 
bahawa musannif berjalan padanya di atas pendapat yang lemah. Yang paling sahih 
bahawa tidak disyaratkan satunya, sama seperti penggunting bulu kambing dan bejana 
yang diperah padanya, sama seperti alat menggunting. Digantikan ia dengan satu 
pengembala maka ia syarat di atas yang paling sahih. Maknanya sepertimana didalam 
Raudhah bahawa tidak khusus satu daripada dua ternakkan itu dengan seorang 
pengembala. Tidak mudharat berbilang pengambala. 

 
ًَ . َوهَُو  ِفَتْحِ ااَّلِي ٌُقَاُ  ِالّ َِ  َوِاْلَ ْصدَِل، َوهَُو اْاُ َلادُ هُنَا (.َ ْوِ ُي اْاَ لَِب َواِ دًا )ااّ ا ُِي إذَا َكاَ   (َو  ) َوُ ِك

 . ُكُونَُها

81. Ketujuhnya : apa bila adalah (tempat perah susunya satu). “ َل َ” dengan fathah 
lamnya dikatakan bagi susu dan bagi masdhar yang mana ia yang dikehendaki disini. 
Dihikayatkan sukunnya. 

 
 ِ ٌْ َشاَلةُ إاَ  .َوااثّاِ ُ  إذَا َكانَْت اْاَ اِشٌَتَاِ  نَِصا ًا َكاِ ًَل أَْو أَقَّ  ِ ْ  نَِصاٍب َوِْلََ ِدِهَ ا نَِصاٌب َكَ ا َ ّلْت اإْلِ
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82. Kelapannya : apabila adalah dua ternakkan itu satu nishab yang sempurna atau 
kurang dari satu nishab dan seorang daripada mereka memiliki satu nishab sepertimana 
telah lalu isyarat kepadanya.  

 
ًُّ اْاَ ْوِ  ِ ْ  َوْقِت َ ْلِطِهَ ا إذَا َكاَ  اْاَ اُ  َ ْوِاًٌّا   َلَْو َ لََك كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا أَْل َِعٌَ  َشاةً  ًِ أَّوِ  اْاُ َ ّلِي .َوااتّاِ ُي ُ ِ 

َواَْو . َوَ لََطا  ًِ أَّوِ  َصفٍَل  َاْاَ ِدٌدُ أَنّ ُ ََل ُ ْلَطةَ  ًِ اْاَ ْوِ ،  َْ  إذَا َ اَء اْاُ َ ّلُي َوَ َب َعلَى كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا َشاةٌ 
، َوإِْ  َكاَ  ٌَِ ًٌلا َواَْي  تَفَّلقَْت َ اِشٌَتُُهَ ا  ًِ أَثْنَاِء اْاَ ْوِ  نُِظَل، إْ  َكاَ  َزَ نًا َطِوًٌَل عُْل ًا َواَْو  ََِل قَْصِد ُ ّلٍ

ًُّ . ٌَْعلََ ا  ِِ  اَْي ٌَُ لّ   . َِإْ  َعِلَ ا  ِِ  َوأَقَّلاهُ أَْو قََصدَا ذَِاَك أَْو َعِلَ  ُ أََ دُهَُ ا  َقَْط َ ّل َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع

83. Kesembilannya : lalu haul dari waktu pergaulan keduanya apabila adalah harta itu 
jenis haul. Maka kalau setiap daripada kedua mereka memiliki empat puluh kambing 
pada awal muharram dan mereka bergaul pada awal safar maka kaul jadid tidak ada 
gaulan pada haul, bahkan apabila datang muharram wajib di atas setiap seorang 
daripada keduanya seekor kambing. Kalau terpisah dua ternakan itu pada tengah haul 
ditilik, jika ia didalam masa yang lama pada „uruf walaupun tanpa kasad ia 
memudharatkan. Jika ianya sekejap dan kedua mereka tidak mengetahuinya tidak 
memudharatkan. Maka jika mereka tahukannya dan membiarkannya atau 
mengkasadkan demikian itu atau tahu seorang dari mereka sahaja ia memudharatkan 
sepertimana kata Azrai‟e. 

 
 ِ ٌْ َشاَلةُ إاَ ٌَْ  ُ ْ ِلٍي َوَكا ٍِل أَْو .َواْاعَاِشُل أَْ  ٌَكُونَا ِ ْ  أَْهِ  ااّزَكاِة َكَ ا َ ّلْت اإْلِ   َلَْو َكاَ  اانَِّصاُب اْاَ ْ لُوطُ  َ

ٌْئًا،  َْ  ٌُْعتَ َُل نَِصٌُب َ ْ  هَُو ِ ْ  أَْهِ  ااّزَكاِة، إْ   َلََغ نَِصا ًا َزّكى َزَكاةَ اْاُ ْنفَِلِد،  ِّْل َهِذِه اْاُ ْلَطةُ َش ُ َكاتٍَب اَْي تَُؤث
َوََل تُْشتََلطُ نٌِّةُ اْاُ ْلَطِة  ًِ اْْلََصّحِ ِْلَّ  ِ فّةَ اْاُ ْؤنَِة  ِاتَِّ اِد اْاَ َلا ِِ  ََل تَْ تَِلُف  ِاْاقَْصِد َوَعدَِ ِ ، . َوإَِّل  َََل َزَكاةَ 

 .َوإِنَّ ا اُْشتُِلَط اَِلتَِّ ادُ  ٌَِ ا َ ّل ِاٌُْ َ َي اْاَ اََلِ  َكاْاَ اِ  اْاَواِ ِد َوِاتَِ ّف اْاُ ْؤنَةُ َعلَى اْاُ ْ ِ ِ   ِااّزَكاةِ 

84. Kesepuluhnya : bahawa keduanya daripada ahli zakat sepertimana telah lalu 
isyarat kepadanya, maka kalau nishab apa yang bergaul itu di antara muslim dan kafir 
atau mukatab tidak berkesan gaulan ini sedikitpun, bahkan diiktibarkan nishab orang 
yang dari ahli zakat, jika ia sampai nishab dia mengeluarkan zakat sebagai zakat 
seorang, jika tidak maka tidak ada zakat di atasnya. Tidak disyaratkan niat gaul pada 
yang paling sahih kerana ringan kos dengan satu penjagaan tidak berlainan dengan 
kasad dan tidak kasad. Hanya disyaratkan sama pada apa yang telah lalu supaya 
berhimpun dua harta itu seperti harta yang satu dan supaya ringan kos di atas orang 
yang sesuai berzakat. 

 
 شٌُُوعٍ : تَْن ٌِ ٌ 

ٌٍْ  ُ ْشتََلَكةٌ َوُ ْلَطةَ  .ِ ثُْ  ُ ْلَطِة اْاِ َواِل ُ ْلَطةُ ااّشِلَكِة، َوتَُ ّ ى ُ ْلَطةَ أَْعٌَاٍ  ِْلَّ  كُّ  َع

85. Tanbih. Seumpama gaulan jiwar ini gaulan syarikat. Dinamakan ia gaulan „ain 
kerana seluruh „ain itu disyarikatkan, dan gaulan syuyu‟ i.e meliputi. 

 
 .اْْلَْظَهُل تَأْثٌُِل ُ ْلَطِة ااثَّ ِل َوااّزْلعِ َواانّْقِد َوعُُلوِض ااتَِّ اَلِة  ِاْشتَِلاٍك أَْو ُ َ اَوَلٍة َكَ ا  ًِ اْاَ اِشٌَةِ : تَتِّ ةٌ 

ُِّل ُ ْلَطةُ اْاِ َواِل  ًِ ااثَّ ِل َوااّزْلعِ  َِشْلِط أَْ  ََل ٌَتََ ٌَّز اانّاطُوُل، َوهَُو  ِاْاُ ْهَ لَِة أَْشَهُل ِ ْ  اْاُ ْعَ َ ِة  َوإِنَّ ا تَُؤث
ٌْدَِل َوهَُو  ِفَتْحِ اْاُ َوّ دَِة َواادّاِ   َِّ اِل، َواْا َ َ ا ِظُ ااّزْلعِ َوااّشَ ِل، َواْاَ ِلٌِ  َوهَُو  ِفَتْحِ اْاِ ٌِي َ ْوِ ُي تَْ ِفٌِف ااث
اْاُ ْهَ لَِة َ ْوِ ُي تَْصِفٌَِة اْاِ ْنَطِة، َو ًِ اْا َْقِ  َوعُُلوِض ااتَِّ اَلِة  َِشْلِط أَْ  ََل ٌَتََ ٌَّز اادّّكاُ  َواْاَ اِلُس َوَ َكاُ  
اْاِ ْفِظ َكِ َزانٍَة َونَْ ِو ذَِاَك َكاْاِ ٌَزاِ  َواْاَوّزاِ  َواانّقّاِد َواْاُ نَاِدي َواْاَ ّلاِث َوَ ذّاِذ اانّْ ِ  َواْاَكٌّاِ  َواْاَ ّ اِ  

ِد َواْاُ لَقِّحِ َواْاَ ّصاِد َوَ ا ٌَْ ِقً  ِِ  اَُهَ ا  .َواْاُ تَعَّهِ

86. Tatimmah. Yang paling zahir berkesan gaulan buah dan tanaman dan duit dan 
barang perniagaan dengan sebab syarikat atau mujawarah sepertimana pada 
ternakkan. Hanyalah berkesan gaulan jiwar pada buah dan tanaman dengan syarat 
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tidak terbeza natur iaitu penjaga tanaman dan pokok, dan jarin iaitu tempat 
mengeringkan buah, dan baidar iaitu tempat mengirik gandum, dan pada duit dan 
barang perniagaan dengan syarat tidak terbeza kedai dan pengawal dan tempat simpan 
serta gudang dan umpama demikian itu seperti timbang dan tukang timbang dan juru 
wang dan orang yang memanggil pelanggan orang yang menenggala tanah dan 
pemetik tamar dan tukang sukat dan tukang tanggung dan orang yang merawati pokok 
dan yang membuat pendebungaan dan yang menuai dan alat yang digunakan untuk 
menjirus keduanya.  

 
 َِإذَا َكاَ  ِاكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا نَِ ٌٌ  أَْو َزْلعٌ ُ َ اِوَلةً ِانَِ ٌِ  اْْلَ ِل أَْو ِاَزْلِعِ ، أَْو ِاكُّ ِ َواِ ٍد ِكٌٌس  ٌِِ  نَْقدٌ  ًِ ُصْندُوٍ  
ٍء ِ ّ ا َ  ََ  ثَ َتَْت اْاُ ْلَطةُ، ِْلَّ   ًْ َواِ ٍد َوأَْ تِعَةُ تَِ اَلٍة  ًِ َ ْ َزٍ  َواِ ٍد، َواَْي ٌَتََ ٌّْز أََ دُهَُ ا َعْ  اْْلَ ِل  َِش

ٌِْ  اا ُّنّةُ  ًِ اْاَ اِشٌَةِ  ٌِْ  ٌَِصٌَلاِ   ِذَِاَك َكاْاَ اِ  اْاَواِ ِد َكَ ا دَاّْت َعلَ  .اْاَ ااَ

87. Maka apabila tiap seorang dari dua orang memiliki pokok tamar atau tanaman 
yang bersebelahan dengan pokok tamar milik yang seorang lagi atau bersebelahan 
dengan tanamannya atau setiap seorang memiliki kendi yang ada padanya duit didalam 
peti yang satu, dan barang-barang perniagaan didalam setor yang satu dan tidak 
terbeza satu daripada keduanya dari yang satu lagi dengan suatu daripada apa yang 
telah lalu sabitlah gaulan kerana dua harta itu menjadi seperti satu harta dengan 
demikian itu sepertimana yang ditunjukkan oleh sunnah pada haiwan ternakkan. 

 
ْ َ اعِ َ َي َ ا ٌَأْتًِ قَْوا  . َوَ ا ٌَِ ُب إْ َلاُ  ُ  ًِ  ٌََاِ  نَِصاِب ااذَّهِب َواْاِفّ ةِ :  َْصٌ  +  َواْْلَْصُ   ًِ ذَِاَك قَْ َ  اإْلِ

 .َواْاَكْنُز هَُو ااِّذي اَْي تَُؤدّ َزَكاتُ ُ  {َواَاِّذٌَ  ٌَْكنُِزوَ  ااذَّهَب َواْاِفّ ةَ }تَعَااَى 

88. Fasal pada nishab emas dan perak dan apa yang wajib mengeluarkannya. Asal 
pada demikian itu sebelum ijmak serta apa yang akan datang adalah firman Allah taala 

“dan orang yang tidak mengeluarkan emas dan perak. . . “. “ الَيْن” adalah orang yang 

tidak menunaikan zakatnya. 
 

ٌَْل َ ْ ُلوٍب  (َونَِصاُب ااذَّهِب  ) ْ َ اعِ  َِوْزِ  َ ّكةَ ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ  (ِعْشُلوَ  ِ ثْقَاًَل  )اْاَ اِاِا َواَْو َغ  ِاإْلِ
ٌِْ  َوَ لَّي  َوَهذَا اْاِ ْقدَاُل تَْ ِدٌدٌ  َلَْو نَقََا  ًِ ِ ٌَزاٍ  َوتَّي  ًِ . {اْاِ ْكٌَاُ  ِ ْكٌَاُ  اْاَ ِدٌنَِة َواْاَوْزُ  َوْزُ  َ ّكةَ }َعلَ

َواْاِ ثْقَاُ  اَْي ٌَتَ ٌَّْل َ اِهِلٌّةً َوََل إْ ََلً ا َوهَُو اثْنَتَاِ  َوَ ْ عُوَ  . أُْ َل   َََل َزَكاةَ َعلَى اْْلََصّحِ ِالّشّكِ  ًِ اانَِّصابِ 
ٌَْها َ ا دَّ  َوَطا َ . َ  ّةً  ًَ َشِعٌَلةٌ ُ ْعتَِداَةٌ اَْي تُقَّشْل َوقُِطَي ِ ْ  َطَل َ  .َوِه

89. (Nishab emas) yang murni walaupun belum dicetak (dua puluh mithqal) dengan 
ijmak dengan timbangan Makkah kerana sabda nabi s.a.w.m “penyukat itu penyukat 
Madinah dan timbang itu timbangan Makkah”. Kadar ini adalah tahdid. Maka kalau ia 
kurang pada satu timbang dan sempurna pada yang lain maka tidak ada zakat di atas 
yang paling sahih kerana syak pada nishab. Mithqal tidak berubah pada jahiliyah dan 
islam. Ianya tujuh puluh dua butiran iaitu syai‟er yang sederhana yang tidak dibuangkan 
kulit dan dipotong dua hujungnya apa yang halus dan panjang. 

 
ٌِْ  َوَ لَّي  (ُلْ ُي اْاعُْشِل َوهَُو نِْصُف ِ ثْقَاٍ   )أَْي نَِصاِب ااذَّهِب  (َو ٌِِ   )  ٌَْس  ًِ  }تَْ ِدٌدًا ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ اَ

ٌء، َو ًِ ِعْشِلٌَ  نِْصُف ِدٌنَاٍل  ًْ َواَْو (  ِِ َ ا ِِ  ) َعلَى اانَِّصاِب ( و  ٌَِ ا َزادَ )  {أَقَّ  ِ ْ  ِعْشِلٌَ  ِدٌنَاًلا َش
 .ٌَِ ًٌلا

90. (Padanya) iaitu nishab emas (satu perempat satu persepuluh). Ianya setengah 
mithqal di atas jalan tahdid kerana sabda nabi s.a.w.m “tidak ada sesuatu pada yang 
kurang dari dua puluh dinar, dan pada dua puluh dinar setengah dinar”. (Dan pada apa 
yang lebih) di atas nishab (maka dengan dengan sekira-kiranya) walaupun sedikit. 
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ٌَْل َ ْ ُلو ٍَة  (َونَِصاُب اْاَوِلِ   )  ،َ اِاَصةً  َِوْزِ  َ ّكةَ تَْ ِدٌدًا (ِ ائَتَا ِدْلَهٍي  )َوهَُو  َِكْ ِل ااّلاِء اْاِفّ ةُ َواَْو َغ

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌَْس  ٌَِ ا دُوَ  َ ْ ِس أََواٍ  ِ ْ  اْاَوِلِ  َصدَقَةٌ  }ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ َواْْلُوقٌِّةُ  َِ ّيِ اْاَهْ َزِة . {اَ
ْ َ اعِ، قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ   .َوتَْشِدٌِد اْاٌَاِء َعلَى اْْلَْشَهِل أَْل َعُوَ  ِدْلَهً ا  ِاانُُّصوِا اْاَ ْشُهوَلِة َواإْلِ

91. (Nishab perak), “ ِاْلَوِرق” dengan kasrah ra‟ adalah perak walaupun yang tidak 
dicetak, (dua ratus dirham)yang murni dengan timbangan makkah di atas jalan tahdid, 
kerana sabda nabis awm “tidak ada sedekah pada apa yang kurang dari lima auqiah 

perak”. “ َّأُْوِ ي” dengan dhammah hamzah dan tasydid ya‟ di atas yang lebih masyhur 

adalah empat puluh dirham dengan nas-nas yang masyhur dan ijmak. Mengatakannya 
Nawawi didalam Majmuk. 

 
ْ ََلِ ٌّةُ ااّتًِ كُ ُّ َعَشَلٍة ِ ْنَها َ ْ عَةُ َ ثَاقٌِ َ   َوكُ ُّ َعَشَلِة َ ثَاقٌَِ  أَْل َعَةَ َعَشَل .َواْاُ َلادُ  ِاادَّلاِهِي اادَّلاِهُي اإْلِ

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ، َوقٌَِ  َعْ ِد . ِدْلَهً ا َوَ ْ عُو َ  َوَكانَْت  ًِ اْاَ اِهِلٌِّة ُ ْ تَِلفَةً، ثُّي ُ ِل َْت  ًِ َزَ ِ  عَُ َل َلِ 
ٌْ ِ . اْاَ ِلِك َعلَى َهذَا اْاَوْز ِ   .َوأَْ َ َي اْاُ ْ ِلُ وَ  َعلَ

92. Yang dikehendaki dengan dirham adalah dirham islami yang mana setiap sepuluh 
daripadanya tujuh mithqal, dan setiap sepuluh mithqal empat puluh tujuh dirham. Adalah 
ia pada jahiliyah berlain-lainan, kemudian dicetak ia pada zaman Umar r.a. dikatakan : 
zaman Abdul Malik di atas timbangan ini. Telah ijmak segala orang islam di atasnya. 

 
ْلَهِي ِ تّةُ دََوانَِ  َواادّانَُ  ثََ اُ  َ  ّاٍت َوُ ْ َ ا َ  ٍّة، ْلَهُي َ ْ  ُوَ  َ  ّةً َوُ ْ َ ا َ  ٍّة، َوَ تَى ِزٌدَ  َوَوْزُ  اادِّ  َاادِّ

ْلَهِي ثَََلثَةُ أَْ  َاِعِ  َكاَ  ِ ثْقَاًَل َوَ تَى نَقََا ِ ْ  اْاِ ثْقَاِ  ثَََلثَةُ أَْعَشاِلِه َكاَ  ِدْلَهً ا ِْلَّ  اْاِ ثْقَاَ  َعَشَلةُ  َعلَى اادِّ
ًَ ِدْلَهيٌ   .أَْ  َاعٍ،  َِإذَا نَقََا ِ ْنَها ثَََلثَةٌ  َِق

93. Timbangan dirham adalah enam danaq. Satu danaq lapan dan satu perlima 
butiran syei‟r. Maka satu dirham itu lima puluh lima butiran syai‟er. Bila ditambah di atas 
satu dirham tiga pertujuhnya adalah ia satu mithqal, dan bila kurang dari satu mithqal 
tiga persepuluhnya adalah ia satu dirham, kerana mithqal itu sepuluh kali satu pertujuh, 
maka apabila kurang tiga darinya tingal satu dirham. 

 
ٌِْ  َوَ لَّي  (َوهَُو َ ْ َ ةُ دََلاِهَي  ). ِ ْنَها (ُلْ ُي اْاعُْشِل  )أَْي اادَّلاِهِي اْاَ ْذكُوَلِة  (َو ٌَِها  )  }ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

قِّة ُلْ ُي اْاعُْشِل  ٌَْ  اْاَ َواِشً . ( َ ِِ َ ا ِِ   )َعلَى اانَِّصاِب َواَْو ٌَِ ًٌلا  (َوَ ا َزادَ  ) .{َو ًِ ااّلِ ٌْنَُهَ ا َو َ َواْافَْلُ   َ
 .َ َلُل اْاُ َشاَلَكةِ 

94. (Padanya) iaitu dirham-dirham yang disebutkan itu (empat persepuluh) darinya. 
(Ianya lima dirham) kerana sabda nabi s.a.w.m “dan pada riqqah empat persepuluh”. 
(Apa yang lebih) di atas nishab ini walaupun sedikit (maka dengan sekira-kiranya). 
Beza di antara keduanya dan di antara ternakkan adalah kemudharatan persyarikatan13. 

 
 َوهَُ ا ِ ْ  أَْشَلِف نِعَِي اّاِ تَعَااَى َعلَى .َواْاَ ْعنَى  ًِ ذَِاَك أَّ  ااذَّهَب َواْاِفّ ةَ ُ عَدّاِ  ِالنَّ اِء َكاْاَ اِشٌَِة ااّ ائَِ ةِ 

ٌِْلِهَ ا  ِع َاِدِه إْذ  ِِهَ ا قَِواُي اادُّْنٌَا َونَِظاُي أَْ َواِ  اْاَ ْلِ ،  َِإّ  َ اَ اِت اانّاِس َكثٌَِلةٌ َوكُلَُّها تُْقَ ى  ِِهَ ا،  ِِ ََلِف َغ
ًَ َ َوائَِج . ِ ْ  اْْلَْ َوا ِ  ًَ اْا َلَِد َوَ نَعَ ُ أَْ  ٌَْقِ   ََ ْ  َكنََزهَُ ا  َقَْد أَْ َطَ  اْاِ ْكَ ةَ ااّتًِ ُ ِلقَا اََها َكَ ْ  َ  ََس قَاِ 
 .اانّاِس 

95. Hikmah pada wajib zakat pada keduanya bahawa emas dan perak disediakan 
untuk pertambahan nilai sama seperti ternakkan yang makan dipadang, dan keduanya 
adalah yang paling mulia daripada ni‟mat-ni‟mat Allah taala ke atas hamba-hambaNya 

                                                 
13

. persyarikatan dengan para fakir kalau kita katakan “apa yang lebih maka dengan sekira-kiranya”. 
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kerana dengan keduanya terdiri urusan dunia dan tersusun keadaan makhluk, maka 
hajat-hajat manusia itu banyak dan semuanya perlu kepada keduanya, bersalahan 
harta-harta selain keduanya. Maka siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya maka 
sungguh dia membatalkan hikmah yang keduanya dijadikan untuknya sama seperti 
orang yang memenjarakan qadhi satu tempat dan menegahnya dari menunaikan hajat-
hajat orang ramai. 

 
ٌِْ   ِاْْلَ ِل َِلْ تََِلِف اْاِ ْنِس َكَ ا ََل ٌُْكَ ُ  نَِصاُب ااتّْ ِل  ِااّز ٌِبِ   َوٌُْكَ ُ  اْاَ ٌِّدُ .َوََل ٌَْكُ ُ  نَِصاُب أََ ِد اانّْقدَ

َواْاُ َلادُ  ِاْاَ ْودَِة اانُّعُوَ ةُ َونَْ ُوَها، َو ِااّلدَاَءِة .  ِااّلِديِء ِ ْ  اْاِ ْنِس اْاَواِ ِد، َوَعْك ُ ُ َكَ ا  ًِ اْاَ اِشٌَةِ 
 َِإْ  َكثَُلْت َوَشّ  اْعتِ َاُل . َوٌُْؤَ ذُ ِ ْ  كُّ ِ نَْوعٍ  ِِقْ ِطِ  إْ  َ ُهَ  اْْلَْ ذُ  ِأَْ  قَلّْت أَْنَواعُ ُ . اْاُ شُونَةُ َونَْ ُوَها

 .اْاَ ِ ٌيِ أُِ ذَ ِ ْ  اْاَوَ ِط َكَ ا  ًِ اْاُ عَّشَلاتِ 

96. Tidak disempurnakan nishab satu daripada dua duit itu dengan yang satu lagi 
kerana berlainan jenis sepertimana tidak disempurnakan nishab tamar dengan zabib. 
Disempurnakan yang elok kualiti dengan yang buruk berkualiti dari jenis yang satu dan 
„akasnya. Yang dikehendaki dengan yang elok itu yang lembut dan umpamanya dan 
dengan yang buruk yang kasar dan umpamanya. Diambil dari setiap bagai dengan 
nisbahnya jika mudah mengambilnya dengan bahawa sedikit bagai-bagainya. Maka jika 
ianya banyak dan payah mengiktibarkan semuanya diambil yang sederhananya 
sepertimana pada pada satu persepuluh tanaman.  

 
 َعْ  ِصَ احٍ 

َوٌُْ ِزُ  : قَااُوا . َوََل ٌُْ ِزُ  َلِديٌء َعْ  َ ٌٍِّد َوََل َ ْك ُوٌل َعْ  َصِ ٌحٍ َكَ ا اَْو أُْ ِلَا َ ِلٌَ ةً
ًٌْلا لُ ُ اْافُقََلاُء، ِ ْنُهْي . َعْك ُ ُ،  َْ  هَُو أَْ َ ُ  ِْلَنّ ُ َزادَ َ  ٌنَاَل ااّصِ ٌَح أَْو اْاَ ٌِّدَ إاَى َ ْ  ٌَُوّكِ  ٌََُ لُِّي اْاُ ْ ِلُا اادِّ

ٌِْلِهيْ   .أَْو ِ ْ  َغ

97. Tidak memada yang buruk kualiti dari elok kualiti dan tidak yang pecah-pecah dari 
yang tak pecah sepertimana kalau dikeluarkan yang sakit dari yang sihat. Kata mereka : 
memada „akasnya, bahkan ia terafdhal kerana ia lebih kebaikkan. Maka orang yang 
mengeluarkan zakat menyerahkan dinar yang sahih atau yang elok kepada orang yang 
diwakilkan oleh para fakir, dari kalangan mereka atau dari kalangan selain mereka.  

 
ٌِْهْي ِدٌنَاًلا نِْصفُ ُ َعْ  ااّزَكاِة َونِْصفُ ُ ٌَْ قَى اَ ُ َ عَُهْي أََ انَةً : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  . َوإِْ  اَِزَ  ُ نِْصُف ِدٌنَاٍل َ لَّي إاَ

ٍ َوٌَتَقَاَ ُ وا ثََ نَ ُ أَْو ٌَْشتَُلوا ِ ْن ُ نِْصفَ ُ، أَْو ٌَْشتَِلي هَُو نِْصفَُهْي  ًّ ثُّي ٌَتَفَاَصُ  هَُو َوهُْي  ٌِِ   ِأَْ  ٌَ ٌِعُوهُ ِْلَْ نَ ِ
 ِ ٌْ عِ . اَِكْ  ٌُْكَلهُ اَ ُ ِشَلاُء َصدَقَتِِ  ِ ّ ْ  تََصدَّ  َعلَ  .َ َواٌء  ٌِِ  ااّزَكاةُ َوَصدَقَةُ ااتَّطوُّ

98. Katanya didalam Majmuk : jika melaziminya setengah dinar dia menyerahkan 
kepada mereka satu dinar, setengahnya dari zakat dan setengahnya kekal sebagai 
miliknya bersama mereka sebagai amanah. Kemudian dia dan mereka merincikannya 
dengan bahawa mereka menjualkannya kepada seorang lain dan mereka berbahagi-
bahagi harganya atau mereka membeli darinya akan setengahnya atau dia membeli 
setengah mereka, akan tetapi makruh dia membeli sedekahnya daripada orang yang 
dia sedekahkan ke atasnya. Sama padanya zakat dan sedekah sunat.  

 
َء  ًِ اْاَ ْ شُوِ  َوهَُو اْاُ ْ تَلَطُ  َِ ا هَُو أَْدَوُ  ِ ْن ُ َكذََهٍب  ِِفّ ٍة َو ِّ ٍة  ِنَُ اٍس َ تّى ٌَْ لَُغ َ اِاُص ُ  ًْ َوََل َش

ًعا  ِاانَُّ اِس . نَِصا ًا  . َِإذَا  َلَ َ ُ أَْ َلَا اْاَواِ َب َ اِاًصا أَْو َ ْ شُوًشا َ اِاُص ُ قَْدُل اْاَواِ ِب َوَكاَ  ُ تََطّوِ

99. Tidak ada suatu pada yang tak murni iaitu yang bergaul dengan apa yang ianya 
lebih rendah darinya seperti emas dengan perak dan perak dengan tembaga hingga 
sampai yang murninya satu nishab. Maka apabila ia sampai nishab dia mengeluarkan 
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yang wajib dalam bentuk yang tulen atau bercampur yang mana yang tulennya kadar 
yang wajib dan adalah dia sukarela dengan tembaganya.  

 
  ٌِْ ٌَْس ِ نّا  }َوٌُْكَلهُ ِاْ َِ اِي َ ْلُب اْاَ ْ شُوِ ، ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ، َوِائََّل ٌَ ُّ   ِِ   َْعُض اانّاِس {َ ْ  َغّشنَا  َلَ

ٌْيِ اْا َاِاٌَِة َواْاَ ْعُ ونَاتِ .   َِإْ  عُِلَي ِ ْعٌَاُلَها َصّ ْت اْاُ عَاَ لَةُ  َِها. َْعً ا  َعلَى اْْلََصّحِ َك َ
. َوَكذَا إذَا َكانَْت َ ْ ُهواَةً

 ِ ٌْ َ اِي َوِْلَّ   ٌِِ  اْ تٌَِاتًا َعلَ َ اِي َ ْلُب اادَّلاِهِي َواادّنَانٌِِل َواَْو َ اِاَصةً ِْلَنّ ُ ِ ْ  َشأِْ  اإْلِ ٌِْل اإْلِ  .َوٌُْكَلهُ ِا َ

100. Makruh bagi imam mencetak emas atau perak yang tidan tulen kerana khabar 
dua kitab yang sahih “siapa yang mengecoh kita maka dia bukan dari kalangan kita”, 
dan supaya tidak mengecoh dengannya sebahagian orang akan sebahagian yang lain. 
Maka jika diketahui kadarnya sah mu‟amalah dengannya begitu juga apabila ianya 
dijahilkan di atas yang paling sahih, sama seperti jualan ghaliyah14 dan makjun. Makruh 
bagi selain imam mencetak dirham dan dinar walaupun yang tulen kerana ia dari urusan 
imam, dan kerana padanya melampaui imam. 

 
ِ اْاُ  َاحِ  ) ًّ ِْلَنّ ُ ُ عَدٌّ َِلْ تِْعَ اٍ  ُ  َاحٍ  َأَْش َ َ  (َزَكاةٌ  )ِ ْ  ذََهٍب أَْو  ِّ ٍة َكَ ْلَ اٍ  َِلْ َلأٍَة  (َوََل تَِ ُب  ًِ اْاُ ِل

ْ َ اعِ، َوَكذَا اْاَ ْكُلوهُ َكااّ  ِّة اْاَك ٌَِلِة ِ ْ  .اْاعََواِ َ  ِ ْ  اانّعَيِ  ٌِْلِه َكاْْلََوانًِ  ِاإْلِ ٍ َوِ ْ  َغ ًّ ً اْاُ َ ّلَي ِ ْ  ُ ِل  َوٌَُزّكِ
ٌنَةِ  ٌِْهَ ا. اْاِفّ ِة ِاْلَ اَ ِة َوااّصِ ٌَلِة ِالّزِ ٌِْلَها  ٌََْ ُلُي َعلَ نَعَْي اَْو اتَّ ذَ َشْ ٌا . َوِ ْ  اْاُ َ ّلِي اْاِ ٌُ  ِاْلَ ْلأَِة َوَغ

ٌْنِِ   َُهَو ُ  َاٌح  َََل َزَكاةَ  ٌِ ِ   .ِ ًٌَل ِ ْ  ذََهٍب أَْو  ِّ ٍة ِاَ ََلِء َع

101. (Tidak wajib pada barang kemas yang mubah) daripada emas atau perak 
seperti gelang tangan bagi perempuan (oleh zakat) kerana ia disediakan untuk 
penggunaan yang mubah maka ia menyerupai haiwan yang digunakan bekerja. 
Dizakatkan yang haram daripada barang kemas dan selainnya seperti bejana dengan 
ijmak. Begitu juga yang makruh seperti tampalan besar daripada perak kerana hajat dan 
yang kecil untuk perhiasan. Daripada yang haram adalah batang celak bagi perempuan 
dan selainnya maka haram ia di atas mereka. Na‟am, kalau seorang membuat batang 
celak dari emas atau perak untuk menerangkan matanya maka ia mubah, maka tidak 
ada zakat padanya. 

 
َواُل َواْاَ ْلَ اُ  ِالُْ ِس ااّلُ ِ   ِأَْ  ٌَْقِصدَهُ  ِِاتَِّ اِذِهَ ا  َُهَ ا ُ َ ّلَ اِ   ِاْاقَْصدِ  ِ اانَِّ اِء .َوااّ ِ ًّ  َواْاُ ْنثَى  ًِ ُ ِل

َ اِ  َكاْاَ ْلأَِة اْ تٌَِاًطا ِالّشّكِ  ًِ إ َاَ تِ ِ  ِ ااّلِ ًّ  َلَْو اتَّ ذَ ااّلُ ُ  ِ َواًلا َ ثًََل  ََِل قَْصٍد ََل ِالُْ ٍس . َكااّلُ ِ  َو ًِ ُ ِل
ٌِْلِه أَْو  ِقَْصِد إَ اَلتِِ  ِاَ ْ  اَ ُ اْ تِْعَ ااُ ُ  ََِل َكَلاَهٍة  َََل َزَكاةَ  ٌِِ  َِلْنتِفَاِء اْاقَْصِد اْاُ َ ّلِي َواْاَ ْكُلوهِ  َوَكذَا . َوََل ِا َ

ًٌْ ا َوإِْ  دَاَي أَْ َواًَل ِادََواِي  ًُّ اْاُ  َاُح ِاَِلْ تِْعَ اِ  َوقََصدَ إْصََلَ  ُ َوأَْ َكَ   ََِل َصْووٍ  َََل َزَكاةَ أَ اَْو اْنَكَ َل اْاُ ِل
ِ أَْو قَْصِد إْصََلِ  ِ  ًّ  .ُصوَلِة اْاُ ِل

102. Rantai tengkok dan gelang tangan untuk dipakai lelaki dengan bahawa seorang 
memaksudkannya dengan membuat keduanya maka keduanya haram dengan kasad. 
Khunsa pada perhiasan perempuan seperti lelaki dan pada perhiasan lelaki seperti 
perempuan kerana cermat kerana syak pada harusnya. Maka kalau lelaki membuat 
rantai tengkok sebagai contoh tanpa kasad tidak untuk dipakai dan tidak untuk 
selainnya atau dengan kasad menyewakannya kepada orang yang boleh 
menggunakannya tanpa karahah maka tidak ada zakat padanya kerana ternafi kasad 
yang haram dan yang makruh. Begitu juga kalau pecah perhiasan yang mubah 
penggunaannya dan dia berhasrat membaikinya dan ianya terboleh tanpa ditempa 
maka tidak ada zakat juga, sekalipun ia berterusan beberapa haul kerana berterusan 
rupa perhiasan itu dan hasrat membaikinya.  

                                                 
14

. sejenis pewangi campuran kapur gaharu dan ambar. 
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ِ َواْ تَلَفَْت قٌَِ تُ ُ َوَوْزنُ ُ  َاْاِعْ َلةُ  ِِقٌَ تِِ  ََل  َِوْزنِ ِ  ًّ ٌُْث أَْوَ ْ نَا ااّزَكاةَ  ًِ اْاُ ِل ٌْنِِ  ،َوَ    ِِ ََلِف اْاُ َ ّلِي ِاعَ

ٌَْ  أَْ  ٌُْ ِلَا . َكاْْلََوانًِ،  َاْاِعْ َلةُ  َِوْزنِِ  ََل  ِِقٌَ تِ ِ  ًٌّ َوْزنُ ُ ِ ائَتَا ِدْلَهٍي َوقٌَِ تُ ُ ثَلَثُِ ائٍَة تََ ٌَّل  َ  َلَْو َكاَ  اَ ُ ُ ِل
َ  ثََ نَ ُ َعلَى اْاُ ْ تَِ قٌَِّ ، أَْو ٌُْ ِلَا َ ْ َ ةً َ ُصوَغةً  ٌِْل ِ ْنِ ِ  َوٌُفَّلِ ُلْ َي عُْشِلِه َ َشاًعا ثُّي ٌَ ٌِعَ ُ ااّ اِعً  ِ َ

ٌِْ  َوَعلَى  .قٌَِ تَُها َ ْ عَةٌ َونِْصٌف نَْقدًا ًَ ِ ْن ُ َ ْ َ ةً ُ َكّ َلةً ِْلَّ   ٌِِ  َ َلًلا َعلَ َوََل ٌَُ وُز َكْ ُلهُ ِاٌُْعِط
َلهُ َوٌُْ ِلاَ . اْاُ ْ تَِ قٌِّ َ  ٌِْلِه أَْو ٌَُكّ ِ ٌَْ  أَْ  ٌُْ ِلَا َ ْ َ ةً ِ ْ  َغ َ ْ َ ةً أَْو ٌُْ ِلَا  أَْو َكاَ  اَ ُ إنَاٌء َكذَِاَك تََ ٌَّل  َ

 .ُلْ َي عُْشِلِه َ َشاًعا

103. Sekira-kira kita wajibkan zakat pada perhiasan dan berlainan nilainya dan 
timbangannya maka kiraan adalah dengan niainya bukan dengan timbangannya, 
bersalahan yang haram kerana „ainnya seperti bejana maka kiraan adalah dengan 
timbangannya bukan dengan nilainya. Maka kalau seorang punya perhiasan yang 
beratnya dua ratus dirham dan nilainya tiga ratus dirham dia memilih di antara 
mengeluarkan suku satu persepuluh darinya di atas jalan umum, kemudian sai‟e 
menjualnya dengan selain jenisnya dan membahagi-bahagikan harganya ke atas orang-
orang yang berhak atau dia mengeluarkan lima yang ditempa* yang nilainya tujuh 
setengah nisbah duit15. Tidak harus memecahkannya untuk dia memberikan lima 
darinya dalam keadaan pecah kerana padanya kemudharatan di atasnya dan di atas 
yang berhak zakat. Atau ada baginya bejana yang seperti itu dia memilih di antara 
mengeluarkan lima dari selainnya atau dia memecahkannya dan mengeluarkan lima, 
atau dia mengeluarkan suku satu persepuluhnya di atas jalan umum.16 

 
ٌِْ  َوَ لَّي  ًُّ ااذَّهِب َواَْو  ًِ آاَِة اْاَ ْلِب ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ نَاِث  }َوٌَْ ُلُي َعلَى ااّلُ ِ  ُ ِل أُِ ّ  ااذَّهُب َواْاَ ِلٌُل إِلِ
َي َعلَى ذُكُوِلَها إَّل اْْلَْنَف إذَا ُ ِدَع  َِإنّ ُ ٌَُ وُز أَْ  ٌُتَّ ذَ ِ ْ  ااذَّهِب   ِْلَّ   َْعَض ااّصَ ا َِة قُِطَي أَْنفُ ُ ،{أُّ تًِ َوُ ّلِ

ٌِْ  َوَ لَّي أَْ  ٌَتِّ ذَهُ ِ ْ  ذََهٍب، َوإَِّل اْْلُْنُ لَةَ  َِإنّ ُ  ٌِْ ،  َأََ َلهُ َصلّى اّاُ َعلَ  ًِ َغْزَوٍة  َِاتَّ ذَ أَْنفًا ِ ْ   ِّ ٍة  َأَْنتََ  َعلَ
ّ   َِإنّ ُ ٌَُ وُز ِاَ ْ  قُِلعَْت  ٌَُ وُز اتَِّ اذَُها ِاَ ْ  قُِطعَْت ِ ْن ُ َواَْو ِاكُّ ِ أُْص ُيٍ ِ ْ  ااذَّهِب قٌَِاً ا َعلَى اْْلَْنِف، َوإَِّل ااّ ِ

ًٌْ ا َعلَى اْْلَْنفِ   .ِ نُّ ُ اتَِّ اذُ ِ ّ ٍ ِ ْ  ذََهٍب َوإِْ  تَعَدّدَْت قٌَِاً ا أَ

104. Haram di atas lelaki perhiasan emas walaupun pada alat perang kerana sabda 
nabi s.a.w.m “dihalalkan emas dan sutera bagi umat ku yang perempuan dan 
diharamkan ia ke atas lelakinya”, melainkan hidung apabila ia rompong maka harus 
dibuat ia dari emas kerana sebahagian sahabat putus hidungnya didalam perang maka 
dia membuat hidung dari perak maka hidungnya membusuk, maka nabi s.a.w.m 
menyuruhnya membuat dari emas, dan melainkan ruas jari maka harus membuatnya 
daripada emas bagi orang yang putus jarinya walaupun bagi setiap jari kerana kias di 
atas hidung, dan melainkan gigi maka harus bagi orang yang tertanggal giginya 
membuat gigi dari emas sekalipun berbilang-bilang kerana kias di atas hidung juga.  

 
ًَ ااشُّْع َةُ ااّتًِ ٌُْ تَْ َ ُك  َِها اْافَاُّ .َوٌَْ ُلُي ِ  ُّ اْاَ اتَِي ِ ْ  ااذَّهِب َعلَى ااّلُ  ِ  َوٌَِ  ُّ ِالّلُ ِ  ِ ْ  اْاِفّ ِة .  َوِه

ْ َ اعِ  ٌِْ  َوَ لَّي اتَّ ذَ َ اتًَ ا ِ ْ   ِّ ٍة  }اْاَ اتَُي  ِاإْلِ ،  َْ  اُْ  ُ ُ  ُنّةٌ، َ َواٌء َكاَ   ًِ اْاٌَِ ٌِ  {َوِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
 .َوََل ٌُْكَلهُ ِاْلَ ْلأَِة اُْ ُس َ اتَِي اْاِفّ ةِ  .َواا ُّنّةُ أَْ  ٌُْ عََ  اْافَاُّ ِ ّ ا ٌَِلً َكفّ ُ . أَْي  ًِ اْاٌََ اِل، اَِكّ  اْاٌَِ ٌَ  أَْ َ  ُ 

105. Haram gigi cincin dari emas di atas lelaki. Ia adalah cabang yang dipegang mata 
cingin dengannya. Halal bagi lelaki cincin daripada perak dengan ijmak “dan kerana 
nabi saw, membuat cincin dari perak” bahkan memakainya sunat samaada ianya pada 
kanan atau pada kiri, aka ntetapi yang kanan terafdhal. Sunnah bahawa dia menjadikan 

                                                 
15

. iaitu dinar, kerana tujuh setengah itu suku satu persepuluh dari tiga ratus. 
16

. Wallahu a‟lam. 
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batu cincin pada papa yang mengiringi tapak tangannya. Tidak makruh bagi perempuan 
memakai cincin perak. 

 
 َواَعَلُّهْي اْكتَفَْوا  ٌِِ   ِاْاعُْلِف أَْي عُْلِف تِْلَك اْا َْلدَِة َوَعادَِة .اَْي ٌَتَعَّلْض اْْلَْصَ اُب ِاِ ْقدَاِل اْاَ اتَِي اْاُ  َاحِ : تَْن ٌِ ٌ 

ًُّ ااّصَواُب َ ْ طُ ُ  ِدُوِ  ِ ثْقَا ٍ   .أَْ ثَاِاِ   ٌَِها، َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ، َوإِْ  قَاَ  اْْلَْذَلِع

106. Tanbih. Ashab Syafi‟e tidak menyentuh kadar cincin yang mubah. Barangkali 
mereka berpada padanya dengan ‟uruf iaitu „uruf tempatan dan adat orang yang 
sebandingnya padanya. Ini adalah yang muktamad, sekalipun kata Azrai‟e : yang betul 
mendhabitnya dengan kurang dari satu mithqal.  

 
  َِإْ  اَ َِ ُهَ ا َ عًا .َواَْو اتَّ ذَ ااّلُ ُ  َ َواتَِي َكثٌَِلةً ِاٌَْل ََس اْاَواِ دَ ِ ْنَها  َْعدَ اْاَواِ ِد َ اَز َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة َوأَْصِلَها

ٌِْل اْاِ ْنَصِل َ اَز َ َي اْاَكَلاَهِة  ًِ . َ اَز َ ا اَْي ٌَُؤدِّ إاَى إْ َلاٍف َكَ ا ٌُْؤَ ذُ ِ ْ  َكََلِ ِهيْ  َواَْو تََ تَّي ااّلُ ُ   ًِ َغ
 .َشْلحِ ُ ْ ِليٍ 

107. Kalau lelaki membuat banyak cincin untuk dia pakai satu darinya selepas satu 
harus ia sepertimana didalam Raudhah dan asalnya. Maka jika dia memakainya 
serentak harus ia selama tidak membawa kepada berlebih-lebih sepertimana difaham 
dari kalam mereka. Kalau lelaki memakai cincin pada selain kelingking harus ia serta 
karahah sepertimana didalam syarah Muslim.  

 
ْ حِ َواْاِ ْنَطقَةِ  ٌِْف َواالُّ  . ََل َ ا ََل ٌَْل َ ُ ُ َكااّ ْلاِ َواالَِّ ايِ ،َوٌَِ  ُّ ِالّلُ ِ  ِ ْ  اْاِفّ ِة ِ ْلٌَةُ آََلِت اْاَ ْلِب َكااّ 

108. Halal bagi lelaki perhiasan alat perang dari perak seperti pedang dan lembing dan 
tali pinggang, tidak apa yang tidak dia pakai seperti pelana dan kekang kuda.  

 
ٌَْس ِاْلَ ْلأَِة تَْ ِلٌَةُ آاَِة اْاَ ْلِب  ِذََهٍب َوََل  ِّ ةٍ  َواِل َوَكذَا َ ا . َواَ ِ ااذَّهِب َواْاِفّ ِة َكااّ ِ ًّ َواََها اُْ ُس أَْنَواعِ ُ ِل

ٌَِّابِ  َوتَْ ُلُي اْاُ  َااَ َةُ  ًِ ااّ َلِف َكَ ْلَ اٍ  َوْزنُ ُ ِ ائَتَا ِدٌنَاٍل، َوَكذَا ٌَْ ُلُي إْ َلاُف ااّلُ ِ   ًِ  .نُِ َج  ِِهَ ا ِ ْ  ااث
 .آاَِة اْاَ ْلبِ 

109. Tidak boleh perempuan menghiasi alat perang dengan emas, dan tidak dengan 
perak. Boleh dia memakai bagai-bagai perhiasan emas dan perak seperti rantai tengkok 
begitu juga kain yang ditenun dengan keduanya. Haram melampau-lampau pada 
berlebih-lebih seperti gelang yang beratnya dua ratus dinar. Begitu juga haram berlebih-
lebih lelaki pada alat perang.  

 
نَاِث  }َوٌَُ وُز تَْ ِلٌَةُ اْاُ ْصَ ِف  ِِفّ ٍة ِالّلُ ِ  َواْاَ ْلأَِة، َوٌَُ وُز اََها  َقَْط  ِذََهٍب ِاعُُ وِي  أُِ ّ  ااذَّهُب َواْاَ ِلٌُل إِلِ

ًُّ . {أُّ تًِ  .َوَ ْ  َكتََب  ِذََهٍب  َقَْد أَْ َ  َ : قَاَ  اْا ََزاِا

110. Harus menghiasi mushaf dengan perak bagi lelaki dan perempuan, dan harus 
bagi perempuan dengan emas kerana umum “dihalalkan emas dan sutera bagi umat ku 
yang perempuan”. Kata Ghazali : siapa yang menulis mushaf dengan emas maka dia 
berbuat yang elok. 

 
 .َوََل َزَكاةَ  ًِ َ ائِِل اْاَ َواِهِل َكاالُّْؤاُِؤ َواْاٌَاقُوِت ِاعَدَِي ُوُلوِدَها  ًِ ذَِاكَ 

111. Tidak ada zakat pada sekelian jauhar-jauhar seperti mutiara dan permata kerana 
ketiadaan warid pada demikian itu. 
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َِّ الِ :  َْصٌ  + ُلوعِ َوااث َِّ اِل َ ْ َ ةُ أَْو ٍُ   ) . َوَ ا ٌَِ ُب إْ َلاُ  ُ  ًِ  ٌََاِ  نَِصاِب اازُّ ُلوعِ َوااث  (َونَِصاُب اازُّ
ٌِْ  َوَ لَّي  ٌَْس  ٌَِ ا دُوَ  َ ْ َ ِة أَْو ٍُ  َصدَقَةٌ  }ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ َواْْلَْو ُُ  َ ْ ُي َوْ ٍ   ِفَتْحِ اْاَواِو . {اَ

ٌعَا َ  ًَ  ِِ  ِْلَنّ ُ ٌَْ َ ُي ااّصِ  .َوَكْ ِلَها  ُّ ِ

112. Fasal pada menerangkan nishab tanaman dan buah-bahan dan apa yang 
wajib dikeluarkan. (Nishab tanaman dan buah-buahan lima ausuq) kerana sabda 
nabi s.a.w.m “tidak ada sedekah pada apa yang kurang dari lima ausuq”. “ ُاْاَْوسُق” jamak 
 dengan fathah wau dan kasrahnya. Dinamakan ia dengannya kerana ia ”َوْسقٍم “
menghimpunkan gantang-gantang. 
 

ًَ  ِاْاَوْزِ   ِ ) ِلْطٍ   (أَْاُف ) َوِه ًّ أَْي اْا َْ دَاِدّيِ، ِْلَّ  اْاَوْ َ  ِ تُّوَ  َصاًعا، َوااّصاعُ  (َوِ تُِّ ائَِة ِلْطٍ   ِاْاِعَلاقِ
ًُّ .أَْل َعَةُ أَْ دَاٍد، َواْاُ دُّ ِلْطٌ  َوثُلٌُث  ِاْا َْ دَاِدّيِ  ْطُ  ااّشْلِع َلْت  ِِ  ِْلَنّ ُ ااّلِ َوهَُو ِ ائَةٌ َوثََ انٌَِةٌ َوِعْشُلوَ  . َوقُدِّ

ٌِْلَها. ِدْلَهً ا َوأَْل َعَةُ أَْ  َاعِ ِدْلَهيٍ   .َواانَِّصاُب اْاَ ْذكُوُل تَْ ِدٌدٌ َكَ ا  ًِ نَِصاِب اْاَ َواِشً َوَغ

113. (Ianya) dengan timbangan (seribu) kati (dan enam ratus kati dengan kati Iraq) 
iaitu Baghdad, kerana satu wasaq itu enam puluh gantang dan satu gantang empat 
cupak dan satu cupak satu satu pertiga kati Baghdad. Ditakdirkan ia dengannya kerana 
ia adalah kati syari‟e. ianya seratus dua puluh lapan dan empat pertujuh dirham. Nishab 
yang disebutkan ini di atas jalan tahdid sepertimana pada nishab ternakkan dan 
selainnya.  

 
ٌِْ  َعلَى ااّصِ ٌحِ  ٌْ َ . َواْاِعْ َلةُ  ٌِِ   ِاْاَك َلْت  ِاْاَوْزِ  اْ تِْظَهاًلا أَْو إذَا َوا ََ  اْاَك َواْاُ ْعتَ َُل  ًِ اْاَوْزِ  ِ ْ  . َوإِنَّ ا قُدِّ

ْلدَّبِ اْاِ ْصِلّيِ ِ تّةُ أََلاِدّب َوُل ُُي إْلدَّبٍ َكَ ا . كُّ ِ نَْوعٍ اْاَوَ طُ  َِإنّ ُ ٌَْشتَِ ُ  َعلَى اْاَ ِفٌِف َوااّلِزٌ ِ  ٌْلُ ُ  ِاإْلِ َوَك
ِ  ًِ َ ْعِلَها َ ْ َ ةَ أََلاِدَب  ًّ ٌِْ  َصاًعا َكَزَكاِة اْاِفْطِل َوَكفّاَلِة اْاٌَِ ٌِ  ِ ََل ًا ِال ُّْ ِك ًُّ  َِ ْعِ  اْاقَدََ  قَااَ ُ اْاقَُ وِا

ًْ ُ دٍّ  ٌِْ  إَّل  ُ ُعَ  .َونِْصفًا َوثُلُثًا ِْلَنّ ُ َ عََ  ااّصاَع قَدََ 

114. Kiraan padanya adalah dengan sukatan di atas yang sahih. Ditakdirkan ia dengan 
timbangan hanya untuk menjelaskannya atau apabila ia muafakat dengan timbangan. 
Yang diiktibarkan pada timbangan dari setiap bagai adalah yang sederhana, maka ia 
meliputi yang ringan dan yang berat pada timbangan. Sukatannya degan irdab Mesir 
enam suku irdab sepertimana kata Qamuli dengan menjadikan dua mangkok itu satu 
gantang seperti zakat fitrah dan kifarat sumpah, bersalahan Subki pada menjadikannya 
lima irdab setengah dan satu pertiga kerana dia menjadikan satu gantang dua mangkok 
melainkan dua pertujuh cupak. 

 
َوٌَُ يُّ ثََ ُل اْاعَاِي اْاَواِ ِد  َْعُ  ُ . ََل ٌَُ يُّ ثََ ُل َعاٍي َوَزْلعُ ُ  ًِ إْكَ اِ  اانَِّصاِب إاَى تَْ ٍل َوَزْلعِ َعاٍي آَ لَ : تَْن ٌِ ٌ 

. إاَى  َْعٍض  ًِ إْكَ اِ  اانَِّصاِب، َوإِْ  اْ تَلََف إْدَلاكُ ُ َِلْ تََِلِف أَْنَواِعِ  َو ََِلِدِه َ َلاَلةَ َو ُُلودَةَ َكنَْ ٍد َوتَِهاَ ةٍ 
 .َواْاُ َلادُ  ِاْاعَاِي هُنَا اثْنَا َعَشَل َشْهًلا َعَل ٌِّةً .  َتَِهاَ ةُ َ اّلةٌ ٌُْ ِلعُ إْدَلاُك ااتّْ ِل  َِها  ِِ ََلِف نَْ ٍد ِا َْلِدَها

115. Tanbih. Tidak dihimpunkan buah dan tanaman setahun pada menyempurnakan 
nishab kepada buah dan tanaman tahun yang lain. Dihimpunkan buah tahun yang satu 
sebahagiannya kepada sebahagian yang lain pada menyempurnakan nishab, sekalipun 
tidak sama masa mendapatnya krana berlainan bagainya dan tempatnya nisbah panas 
dan sejuk seperti Najdi dan Tihamah, maka Tihamah panas cepat didapatkan buah 
padanya, bersalahan Najdi kerana sejuknya. Yang dikeendaki dengan tahun disini dua 
belas bulan arab.  

 
َوَكذَا . َواْاِعْ َلةُ  ِااّ ّيِ هُنَا  ِِإْطََلِعِهَ ا  ًِ َعاٍي  ٌََُ يُّ َطْلُي نَِ ٌٍ  إاَى اْْلَ ِل إْ  أَْطلََي ااثّانًِ قَْ َ  ِ دَاِد اْْلَّو ِ 

ٌِْ   ًِ َعاٍي  َََل ٌَُ يُّ  . َْعدَهُ  ًِ َعاٍي َواِ دٍ  ٌْ ِ ،نَعَْي اَْو أَثَْ َل نَْ ٌ  َ ّلتَ  .  َْ  هَُ ا َكثََ َلِة َعاَ 
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116. Perkiraan dengan himpun disini adalah dengan muncul keduanya pada tahun 
yang satu, maka dihimpunkan satu mayang pokok tamar kepada yang lain jika yang 
kedua muncul sebelum dipotong yang pertama. Begitu juga selepasnya pada tahun 
yang satu. Na‟am kalau pokok tamar berbuah dua kali setahun maka tidak dihimpunkan, 
bahkan keduanya seperpti buah dua tahun.  

 
ٌِْهَ ا  ًِ . َوَزْلَعا اْاعَاِي ٌَُ ّ اِ  َوإِْ  اْ تَلَفَْت ِزَلاَعتُُهَ ا  ًِ اْافُُصو ِ  َواْاِعْ َلةُ  ِااّ ّيِ هُنَا اْعتِ َاُل ُوقُوعِ َ َصادَ

ًْ َعَشَل َشْهًلا َعَل ٌِّةً َكَ ا َ لّ ِهىَ . َ نٍَة َواِ دَةٍ   . اثْنَ

117. Dua tanaman setahun dihimpunkan sekalipun belainan penanaman keduanya 
pada beberapa musim. Kiraan dengan himpun disini adalah iktibar jatuh tuaian 
keduanya pada tahun yang satu. Ianya dua belas bulan arab sepertimana telah lalu. 

 
ٌْحِ  ) َِ اِء  (إْ   ُِقٌَْت  َِ اِء ااّ َ اِء أَْو  )أَْي  ًِ اْاَ ْ َ ِة أَْو ٍُ  َوَ ا َزادَ  ( ٌَِها  )ٌَِ ُب  (َو  ) َوهَُو  (ااّ 

ٌٍْ  أَْو َشِلَب  ِعُُلوقِِ  ِاقُْل ِِ  ِ ْ   ٌُْ  أَْو  َِ ا اْنَصّب ِ ْ  َ  ٍَ  أَْو نَْهٍل أَْو َع  ِفَتْحِ اْاُ ْهَ لَِة َو ُكُوِ  اْاُ ثَنّاِة تَْ َت ااّ 
ًُّ ،اْاَ اءِ   .َكاِ َلً  (اْاعُْشُل  )َ َواٌء  ًِ ذَِاَك ااثَّ ُل َوااّزْلعُ .  َوهَُو اْا َْعِل

118. Wajib (padanya) iaitu pada lima ausuq dan apa yang lebih (jika ia dijirus dengan 

air langit atau) dengan air (sayh) “السيح” dengan fathah ha‟ dan sukun ya‟ adalah banjir 

atau dengan air yang melimpah kepadanya dari bukit atau sungai atau mata air, atau ia 
minum dengan akarnya kerana dekatnya dengan air17. Sama  pada demikian itu buah 
dan tanaman. (satu persepuluh) yang sempurna. 

 
ًَ اْا َْكَلةُ أَْو  (إْ   ُِقٌَْت  ِدُوََلٍب  )ٌَِ ُب  ٌَِها  (َو  )  َِ ّيِ أَّوِاِ  َو َتِْ ِ  َوهَُو َ ا ٌُِدٌُلهُ اْاَ ٌََواُ  أَْو دَاِاٌَةٌ َوِه

ًَ َ ا ٌُِدٌُلهُ اْاَ اُء  ِنَْفِ ِ   ِ ْ  نَْ ِو نَْهٍل  َِ ٌََواٍ ، َوٌَُ ّ ى ااذَّكُل نَاِ ً ا َواْْلُْنثَى  (أَْو  ِنَْ حٍ  )نَاعُوَلةٌ َوِه
 .(نِْصُف اْاعُْشِل )نَاِ َ ةً، أَْو  َِ ا اْشتََلاهُ أَْو ُوِهَب اَ ُ ِاِعَظِي اْاِ نِّة  ٌِِ ، أَْو َغَص َ ُ ِاُوُ وِب َ َ انِِ  

119. Wajib pada tanaman (jika dijirus dengan dulab), “ دُوَإ” dengan dhammah 
awalnya dan fathahnya iaitu kincir yang diputarkan oleh haiwan, atau dengan daliah 
iaitu bakrah atau na‟urah iaitu kincir yang diputarkan oleh air sendiri (atau dengan nadh 
i.e air yang diangkut) dari umpama sungai dengan haiwan, dinamakan yang jantan 
ا“  atau dengan air yang dibeli atau yang dihibahkan kerana ,”نَاِضَ  اًل “ dan yang betina ”نَاِض اًل
besar ungkitan padanya, atau yang dia rampas kerana wajib dhamannya (oleh 
setengah satu persepuluh).  
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ًَ  ِاانّْ حِ  }َوذَِاَك ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ  ٌَِ ا َ قَْت ااّ َ اُء َواْاعٌُُوُ  أَْو َكاَ  َعثَِلًٌّا اْاعُْشُل، َو ٌَِ ا  ُِق
ٌُْلهُ . {نِْصُف اْاعُْشِل  ًُّ َوَغ َهِق ٌْ ْ َ اعُ َعلَى ذَِاَك َكَ ا قَااَ ُ اْا َ َواْاَ ْعنَى  ٌِِ  َكثَْلةُ اْاُ ْؤنَِة َوِ فّتَُها َكَ ا . َواْنعَقَدَ اإْلِ

ٌِْ   ًِ ُ ْفَلةٍ .  ًِ اْاَ ْعلُو َِة َوااّ ائَِ ةِ  ٌِْ  اْاَ اِلي إاَ ًَ  َِ اِء ااّ  َوتَُ ّ ى . َواْاعَثَِليُّ  ِفَتْحِ اْاُ ْهَ لَِة َواْاُ ثَلّثَِة َ ا  ُِق
 .  َِها إذَا اَْي ٌَْعلَْ َهالِّ اْاُ ْفَلةُ َعاثُوًلا ِاتَْعثٌِِل اْاَ ا

120. Demikian itu kerana sabda nabi s.a.w.m “pada apa yang dijirus langit dan mata air 
atau adalah ia „athariy satu persepuluhnya, dan pada apa yang dijirus dengan air yang 
diangkut setengah satu persepuluh”. Terjadi ijmak di atas demikian itu sepertimana kata 
Baihaqi dan selainnya. Hikmah padanya adalah banyak kos dan ringannya sepertimana 

pada ternakkan yang diberi umpan dan yang makan meragut. “ أثر” dengan fathah „ain 

dan tha‟ apa yang dijirus dengan air limpahan yang mengalir kepadanya didalam parit. 
Dinamakan parit itu dengan „athur kerana gelincir orang yang lalu padanya apabila dia 
tidak mengetahuinya.  

                                                 
17

 .tumbuhan yang dijirus dengan hujan sahaja. Mawrid ”بَْعِل ّ “ .
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ِ  َِ اٍء ٌَْ ِلي  ٌَِها ِ ْن ُ اْاعُْشُل ِْلَّ  . َواْاقَنََواُت َوااّ ّواقًِ اْاَ ْ فُوَلةُ ِ ْ  اانّْهِل اْاعَِظٌِي َكاْاَ َطلِ  ًّ  َِفً اْاَ ْ ِق

ْ ٌَاِء اْْلَْلِض،  َِإذَا تََهٌّأَْت َوَصَ  اْاَ اُء إاَى  ُ ْؤنَةَ اْاقَنََواِت إنَّ ا تَْ ُلُا ِاِعَ اَلِة اْاقَْلٌَِة، َواْْلَْنَهاُل إنَّ ا تُْ فَُل إِلِ
 . ِِ ََلِف ااّ ْقًِ  ِاانَّواِ حِ َونَْ ِوَها  َِإّ  اْاُ ْؤنَةَ ِالّزْلعِ نَْفِ  ِ . ااّزْلعِ  َِطْ ِعِ  َ ّلةً  َْعدَ أُْ َل 

121. Terusan dan alur yang digali dari sungai yang besar adalah seperti air hujan, 
maka pada yang dijirus dengan air yang mengalir padanya dari sungai satu persepuluh 
kerana kos tali air itu hanyalah dikeluarkan untuk membangunkan kampung dan sungai 
hanyalah digali untuk menghidupkan bumi, maka apabila ia telah tersedia sampailah air 
kepada tanaman dengan tabiatnya sekali lepas sekali, bersalahan jirus dengan haiwan 
pengangkut dan umpamanya maka kos itu kerana tanaman itu sendiri. 
 

ٌِْ  ااثَّ ِل َوااّزْلعِ َونََ ائِِهَ ا، ََل  ِأَْكثَِلِهَ ا َوََل  ٌِْ  َكاانّْ حِ َواْاَ َطِل ٌُْقَ طُ  ِاْعتِ َاِل ُ دِّة َع ًَ  ِاانّْوَع َو ٌَِ ا  ُِق
ْدَلاِك ثََ انٌَِةَ أَْشُهٍل َواْ تَاَا  ًِ أَْل َعٍَة ِ ْنَها إاَى  . ِعَدَِد ااّ ْقٌَاتِ   َلَْو َكانَْت اْاُ دّةُ ِ ْ  ٌَْوِي ااّزْلعِ َ ثًََل إاَى ٌَْوِي اإْلِ

ًَ  ِاانّْ حِ َوَ َب ثَََلثَةُ أَْل َاعِ اْاعُْشلِ  ٌِْ   َ ُِق ًَ  ِاْاَ َطِل، َو ًِ اْْلَْل َعَِة اْْلُْ َل  إاَى َ ْقٌَتَ َوَكذَا اَْو . َ ْقٌٍَة  َ ُِق
 ًَ ٌِْ   َ ُِق َ ِهْلنَا اْاِ ْقدَاَل ِ ْ  نَْفيِ كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا  ِاْعتِ َاِل اْاُ دِّة أَْ ذًا  ِاَِلْ تَِواِء، أَْو اْ تَاَا  ًِ ِ تٍّة ِ ْنَها إاَى َ ْقٌَتَ
ًَ  ِاانّْ حِ، َوَ َب ثَََلثَةُ أَْل َاعِ اْاعُْشِل َوُلْ ُي نِْصِف اْاعُْشلِ  ٌِْ  إاَى ثَََلِث َ ْقٌَاٍت  َ ُِق  . َِ اِء ااّ َ اِء َو ًِ َشْهَل

122. Pada apa yang dijirus dengan dua bagai ini seperti nadh dan hujan dihincirkan ia 
dengan iktibarkan tempoh hidup buah dan tanaman dan kesuburan keduanya, tidak 
dengan yang lebih banyak daripada keduanya dan tidak dengan bilangan jirusan. Maka 
kalau tempohnya mula dari tanam sebagai contoh hingga kepada didapatkan buah 
lapan bulan dan pada empat bulan daripadanya ia perlu kepada satu jirusan maka 
dijirus dengan hujan dan pada empat bulan lagi kepada dua kali jiru maka dijirus dengan 
nadh wajib tiga perempat dari satu persepuluhnya. Begitu juga kalau kita jahilkan kadar 
dari manfaat setiap daripada keduanya dengan iktibar tempoh itu kerana berpegang 
dengan sama, atau ia perlu pada enam bulan darinya kepada dua jirusan maka dijirus ia 
dengan hujan dan pada dua bulan kepada tiga jirusan maka dijirus dengan nadh wajib 
tiga perempat dari satu persepuluh dan suku setengah satu persepuluh.  
 

 ِ ٌْ ٌَادَِة َعلَ َ  اْاَ اِاُك ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُي ُوُ وِب ااّزِ ًَ  َِ اذَا ُصدِّ   َِإْ  .َواَْو اْ تَلََف اْاَ اِاُك َوااّ اِعً  ًِ أَنّ ُ  ُِق
 .اتَّهَ  ُ ااّ اِعً َ لّفَ ُ نَْد ًا

123. Kalau berselisih pemilik dan sai‟e pada bahawa ia dijirus dengan apa? dibenarkan 
pemilik kerana asalnya tidak wajib yang lebih di atasnya. Maka jika sai‟e 
mentohmahkannya dia menyuruhnya sumpah di atas jalan sunat.  
 

َوتَِ ُب ااّزَكاةُ  ٌَِ ا ذََكَل  ِ ُدُّوِ َصََلحِ ثََ ٍل ِْلَنّ ُ ِ ٌنَئٍِذ ثََ َلةٌ َكاِ لَةٌ َوهَُو قَْ َ  ذَِاَك  َلٌَح َوِ ْصِلٌي، َو ِاْشتِدَاِد َ ّبٍ 
 .ِْلَنّ ُ ِ ٌنَئٍِذ َطعَاٌي َوهَُو قَْ َ  ذَِاَك  َْق ٌ 

124. Wajib zakat pada apa yang disebutkan itu dengan nyata elok i.e matang buah 
kerana ia ketika itu adalah buah yang sempurna, dan sebelum demikian itu adalah buah 
muda dan putik18, dan dengan keras biji kerana ia ketika itu adalah makanan dan 
sebelum demikian itu adalah sayuran. 
 

ِ  أَْ ذُهُ  ًِ ُ ْ َلٍة  ٌِْلِه  ُلُوغُ ُ ِصفَةً ٌُْطلَُب  ٌَِها َغاِا ًا َوَعََلَ تُ ُ  ًِ ااثَّ ِل اْاَ أْكُوِ  اْاُ تَلَّوِ َوااّصََلُح  ًِ ثََ ٍل َوَغ
ِ  ِ ْن ُ َكاْاِعنَِب اْْلَْ ٌَِض ِاٌنُ ُ َوتَْ ِوٌُه ُ َوهَُو  ٌِْل اْاُ تَلَّوِ أَْو َ َواٍد أَْو ُصْفَلٍة َك َلَحٍ َوعُنّاٍب َوِ ْشِ ٍ ، َو ًِ َغ

 .َصفَاُؤهُ َوَ َلٌَاُ  اْاَ اِء  ٌِِ  َو ُدُوُّ َصََلحِ  َْعِ ِ  َوإِْ  قَّ  َكظُُهوِلهِ 

                                                 
18

 .putik anggur ”زصرم“ ,tamar muda ”بلر“ .
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125. Matang pada buah dan selainnya adalah sampainya kepada sifat yang 
dikehendaki ia padanya pada ghalibnya. Tandanya pada buah yang dimakan yang 
berwarna masuknya adalah mula berwarna merah atau hitam atau kuning seperti tamar 
muda dan „unnab19 dan misymisy, dan pada yang tidak berwarna darinya seperti anggur 
putih adalah lembutnya dan heningnya dan bergerak-gerak airnya padanya. Nyata 
matang sebahagiannya sekalipun sedikit adalah seperti nyata semuanya.  
 

ِّ َاعِ    ٌََطُوُف اْاَ اِلُا  ِكُّ ِ َشَ َلٍة .َو ُّ  َ ْلُا أَْي َ ْزُل كُّ ِ ثََ ٍل  ٌِِ  َزَكاةٌ إذَا  َدَا َصََلُ  ُ َعلَى َ اِاِكِ  ِاَِلت
ُل ثََ َلتََها أَْو ثََ َلةَ كُّ ِ نَْوعٍ َلْط ًا ثُّي ٌَا ًِ ا ّ ِة تَْ ًلا أَْو . َوٌُقَدِّ ٌِْ  إاَى ااذِّ َوذَِاَك ِاتَْ ِ ٌِ  أَْي ِانَْقِ  اْاَ ّ ِ ِ ْ  اْاعَ

 .َز ٌِ ًا ِاٌُْ ِلَ  ُ  َْعدَ َ فَا ِ ِ 

126. Sunat membuat jangkaan iaitu mengagak semua buah yang sabit zakat padanya 
apabila nyata matangnya, di atas pemiliknya kerana ittiba‟. Maka juru jangka mengeliling 
setiap pokok dan mengkadarkan buahnya atau buah setiap bagai dalam keadaannya 
basah kemudian dalan keadaannya kering. Demikian itu untuk memindahkan hak dari 
„ain kepada zimmah, tamar atau zabib, untuk dia keluarkannya selepas keringnya.  
 

َ اِي أَْو نَائِ ِِ  ِاُ ْ ِلاٍ ِ ْ   َوشُِلَط  ًِ اْاَ ْلِا اْاَ ْذكُوِل َعاِاٌي  ِِ  أَْهٌ  ِالّشَهادَاِت كُلَِّها، َوشُِلَط تَْ ِ ٌٌ  ِ ْ  اإْلِ
ٌف  ًِ اْاَ ِ ٌيِ   .َ اِاٍك َونَائِ ِِ  َوقَ ُوٍ  ِالتّْ ِ ٌِ   َِلْلَ اِاِك ِ ٌنَئٍِذ تََصلُّ

127. Disyaratkan pada jangkaan yang disebutkan itu orang yang mengetahuinya, ahli 
semua saksian-saksian. Disyaratkan pemindahan hak dari pihak imam atau naibnya 
kepada orang yang mengeluarkan, daripada pemilik atau naibnya, dan terima 
pemindahan itu. Maka boleh pemilik ketika itu mentasarrufkan semuanya.  
 

ٌَْف اْاَ اِلِا  ٌَِ ا ٌَْ ُلُص ُ أَْو َغلََط ُ  َِ ا ٌَْ عُدُ اَْي ٌَُصدّْ  إَّل  ِ ٌَِّنَةٍ  َوٌَُ طُّ  ًِ ااثّانٌَِِة اْاقَْدُل .  َِإْ  ادَّعى َ 
ُِّهَي، َوإَِّل  ََِل ٌَِ ٌ ٍ  .اْاُ ْ تََ  ُ  َ   ٌَِِ ٌنِِ  نَْد ًا إْ  اُت َوإِْ   .َوإِْ  ادَّعى َغلََط ُ  ِاْاُ ْ تََ ِ   َْعدَ تَلَِف اْاَ ْ ُلوِا ُصدِّ

 .ادَّعى تَلََف اْاَ ْ ُلوِا كُلِِّ  أَْو  َْعِ ِ   ََكَوِدٌيٍ اَِكّ  اْاٌَِ ٌَ  هُنَا  ُنّةٌ  ِِ ََل َِها  ًِ اْاَوِدٌيِ  َِإنَّها َواِ  َةٌ 

128. Maka jika dia mendakwa aniaya juru jangka pada apa yang dia jangkakan atau 
silapnya dengan kesilapan yang jauh tidak dibenarkan dia melainkan dengan 
keterangan. Dikurangkan pada yang kedua akan kadar yang boleh diterima20. Jika dia 
mendakwa silapnya dengan apa yang boleh diterima selepas binasa barang yang 
dijangka dibenarkan dia dengan sumpahnya di atas jalan sunat jika dia ditohmahkan, 
jika tidak maka tanpa sumpah. Jika dia mendakwa yang dijangka semuanya atau 
sebahagiannya telah musnah maka seperti barang wadiah, akan tetapi sumpah disini 
sunat, bersalahan sumpah pada barang wadiah maka ianya wajib.  
 

َكاِز َوَ ا ٌَِ ُب إْ َلاُ  ُ  َْصٌ   ًِ َزَكاِة اْاعُُلوِض  اْاَ ْوِ   )آِ ِل  (َوتُقَّوُي عُُلوُض ااتَِّ اَلِة ِعْندَ  ) . َواْاَ ْعِدِ  َوااّلِ
ٌٍْل نَْقِد اْا َلَِد اْا َاِاِب، أَْو دُوَ  نَِصاٍب، . ( َِ ا اُْشتُِلٌَْت  ِِ   َهذَا إذَا َ لََك َ اَ  ااتَِّ اَلِة  ِنَْقٍد َواَْو  ًِ ِذّ تِِ ، أَْو  ِ َ

ٌِْ  ِ ْ  نَْقِد اْا َلَدِ   َلَْو اَْي ٌَْ لُْغ  ِِ  نَِصا ًا اَْي تَِ ْب ااّزَكاةُ َوإِْ   َلََغ .  َِإنّ ُ ٌُقَّوُي  ِِ  ِْلَنّ ُ أَْصُ  َ ا  ٌَِِدِه َوأَْقَلُب إاَ
ٌِْلهِ  ٌِْل نَْقٍد َكعَْلٍض َونَِكاحٍ َوُ ْليٍ  َ ِ َاِاِب نَْقِد اْا َلَِد ٌُقَّوُي  ِ ِ .  ِ َ  .أَّ ا إذَا َ لََك ُ  ِ َ

129. Fasal pada zakat barang perniagaan dan galian dan rikaz dan apa yang wajib 
dikeluarkan. (Diperharga barang perniagaan) di sisi akhir (haul dengan apa yang ia 
dibeli dengannya). Ini apabila dia memiliki harta peniagaan dengan duit walaupun 
didalam zimmahnya atau dengan selain duit tempatan yang ghalib atau kurang dari 
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. sejenis buah. 
20

. iaitu dikurangkan daripada wasaq-wasaq akan kadar yang boleh diterima bahawa juru jangka itu silap padanya. 

Ini disisi tidak kedapatan keterangan jika tidak diamalkan ia. 
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nishab, maka diperharga ia dengannya kerana ia asal apa yang ada pada tangannya 
dan yang lebih dekat kepadanya daripada duit tempatan. Maka kalau ia tidak sampai 
nishab dengannya tidak wajib zakat sekalipun sampai dengan selainnya. Adapun bila 
dia memilikinya dengan selain duit seperti dengan barang dan nikah dan tebus talak 
maka diperharga ia dengan duit tempatan yang ghalib. 
 

 ِ ٌْ   َِإْ  َ لََك ُ  ِنَْقٍد . َلَْو َ اَ  اْاَ ْوُ   َِ َ ّ ٍ ََل نَْقدَ  ٌِِ  َك َلٍَد ٌُتَعَاَ ُ   ٌِِ   ِفُلُوٍس أَْو نَْ ِوَها اُْعتُ َِل أَْقَلُب اْا ََِلِد إاَ
ًَ  ِ َاِاِب نَْقِد اْا َلَدِ  َي َ ا قَا ََ  اانّْقدَ  ِِ  َواْا َاقِ ٌِْلِه قُّوِ  .َوَغ

130. Maka kalau sampai haul pada tempat yang tidak ada duit padanya seperti negeri 
yang dilakukan muamalah padanya dengan tembaga atau umpamanya diiktibarkan 
negeri yang lebih dekat kepadanya. Maka jika dia memilikinya dengan duit dan 
selainnya diperharga apa yang membetuli duit dengannya dan bakinya dengan duit 
tempatan yang ghalib. 
 

َي ِاتََ قُِّ  تََ اِي اانَِّصاِب  ِأََ ِد   َِإْ  َغلََب نَْقدَاِ  َعلَى ااتَّ اِوي َو َلََغ َ اُ  ااتَِّ اَلِة نَِصا ًا  ِأََ ِدِهْي دُوَ  اْْلَ ِل قُّوِ
 ِ ٌْ  .َو َِهذَا  َاَلَ  َ ا اَْو تَّي اانَِّصاُب  ًِ ِ ٌَزاٍ  دُوَ  آَ َل أَْو  ِنَْقٍد ََل ٌُقَّوُي  ِِ  دُوَ  نَْقٍد ٌُقَّوُي  ِ ِ . اانّْقدَ

131. Maka jika ghalib dua duit di atas sama dan harta perniagaan itu sampai nishab 
dengan satu daripada keduanya tidak yang satu lagi diperharga ia dengannya kerana 
tahkik sempurna nishabnya dengan satu daripada dua duit itu. Dengan ini ia melaini 
keadaan kalau sempurna nishab pada satu timbang tidak yang lain atau dengan duit 
yang tidak diperharga ia dengannya tidak dengan duit yang diperharga ia dengannya.  
 

ًْ اْاُ ْ َلاِ  َودََلاِهِ  ِ   َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ َكَ ا َصّ َ  ُ  ًِ .َوإِْ   َلََغ نَِصا ًا  ِكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ُ ٌَِّل اْاَ اِاُك َكَ ا  ًِ َشاتَ
َح  ًِ اْاِ ْنَهااِ َكأَْصِلِ  أَنّ ُ ٌَتَعٌَُّ  اْْلَْنفَُي ِاْلُ ْ تَِ قٌِّ َ   .أَْصِ  ااّلْوَ ِة َوإِْ  َصّ ِ

132. Jika ia sampai nishab dengan satu daripadanya diberi pilih pemilik sepertimana 
pada dua kambing tampungan dan dirham-dirhamnya. Ini adalah yang muktamad 
sepertimana Nawawi sahkan didalam Asal Raudhah sekalipun dia sahkan didalam 
Minhaj seperti asalnya bahawa tertentu yang lebih bermanfaat bagi orang yang berhak 
zakat.  
 

ًْ  .َوٌَُ يُّ ِلْ ٌح َ اِصٌ   ًِ أَثْنَاِء اْاَ ْوِ  ِْلَْصٍ   ًِ اْاَ ْوِ  إْ  اَْي ٌَنِّض  َِ ا ٌُقَّوُي  ِ ِ  َ  َلَْو اْشتََل  َعْلً ا  ِِ ائَت
أَّ ا إذَا نَّض دََلاِهَي أَْو دَنَانٌَِل  َِ ا . ِدْلَهٍي  ََصاَلْت قٌَِ تُ ُ  ًِ اْاَ ْوِ  َواَْو قَْ َ  آِ ِلِه  ِلَْ َظٍة ثَلَثَِ ائٍَة َزّكاَها آِ َلهُ 

ْ ُح  َِ ْو ٍ   .ٌُقَّوُي  ِِ  َوأَْ َ َك ُ إاَى آِ ِل اْاَ ْوِ   َََل ٌَُ يُّ إاَى اْْلَْصِ ،  َْ  ٌَُزّكى اْْلَْصُ   َِ ْوِاِ  َوٌُْفَلدُ ااّلِ

133. Dihimpunkan untung yang terhasil ditengah haul kepada asal pada haul itu jika ia 
tidak menjadi duit dengan apa yang ia diperharga dengannya. Maka kalau dia membeli 
barang dagangan dengan dua ratus dirham maka jadilah nilainya didalam haulnya 
walaupun sebelum akhirnya dengan satu lahzah tiga ratus dirham dia menzakatkan tiga 
ratus itu pada akhirnya. Adapun apabila ia menjadi duit dirham atau dinar, iaitu dengan 
apa yang diperharga ia dengannya, dan dia menahannya hingga keakhir haul maka 
tidak dihimpunkan ia kepada asalnya, bahkan dizakat asal dengan haulnya dan 
ditunggalkan untung itu dengan haul yang lain. 
 

أَّ ا أَنّ ُ ُلْ ُي اْاعُْشِل  ََكَ ا  ًِ ااذَّهِب َواْاِفّ ِة . (ُلْ ُي اْاعُْشِل  )ََل ِ ْ  اْاعُُلوِض  (ذَِاَك  )قٌَِ ِة  (َوٌُْ َلُا ِ ْ   )
ٌِْ  اْاعُُلوِض   .ِْلَنّ ُ ٌُقَّوُي  ِِهَ ا، َوأَّ ا أَنّ ُ ِ ْ  اْاِقٌَ ِة  ََِلَنَّها ُ تَعَلّقُ ُ  َََل ٌَُ وُز إْ َلاُ  ُ ِ ْ  َع

134. (Dikeluarkan dari) nilai (demikian itu) bukan dari barang dagangan (suku satu 
persepuluh). Adapun bahawa ianya suku satu persepuluh maka sepertimana pada 
emas dan perak kerana ia diperharga dengan keduanya, dan adapun bahawa ia dari 
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nilainya maka kerana ia tempat pergantungannya. Maka tidak harus mengeluarkannya 
dari „ain barang itu. 
 

، أَْي اْ تَْ َلَا ذَِاَك َ ْ  هَُو ِ ْ  أَْهِ  ااّزَكاِة (اُْ تُْ ِلَا ِ ْ  َ عَاِدِ  ااذَّهِب َواْاِفّ ِة  )أَْي َوأَيُّ نَِصاٍب  (َوَ ا  )
 }،  ِعُُ وِي اْْلَِداِّة ااّ ا ِقَِة ِاَ  َِل (ُلْ ُي اْاعُْشِل  )أَْي اانَِّصاِب  (ٌُْ َلُا ِ ْن ُ )ِ ْ  أَْلٍض ُ  َاَ ٍة أَْو َ ْ لُوَكٍة اَ ُ، 

قِّة ُلْ ُي اْاعُْشِل َوَ ا َزادَ  َ ِِ َ ا ِِ   ٌِْل اْاَ اِشٌَِة َكَ ا َ لّ {َو ًِ ااّلِ  .، إْذ ََل َوْقَا  ًِ َغ

135. (Nishab yang dikeluarkan dari lombong emas dan perak) iaitu mengeluarkan 
demikian itu oleh orang yang dia dari ahli zakat dari bumi yang mubah atua dimilikinya, 
(dikeluarkan darinya) iaitu dari nishab itu (suku satu persepuluh) kerana umum dalil-
dalil yang lalu, seperti khabar “pada perak suku satu persepuluh dan apa yang lebih 
maka dengan sekira-kiranya” kerana tidak ada waqs21 pada selain ternakkan 
sepertimana telah lalu.  
 

ْ َلاُا ،َوََل ٌُْشتََلطُ اْاَ ْو ُ  ِْلَّ  اْاَ ْوَ  إنَّ ا ٌُْعتَ َُل ِْلَْ ِ  تََكاُ ِ  اانَّ اِء، َواْاُ ْ تَْ َلُا  ( ًِ اْاَ اِ   )  َْ  ٌَِ ُب اإْلِ
ُلوعَ  َِّ اَل َواازُّ  .ِ ْ  اْاَ ْعِدِ  نََ اٌء  ًِ نَْفِ ِ   َأَْش َ َ ااث

136. Tidak disyaratkan haul, bahkan wajib mengeluarkan (pada masa itu juga) kerana 
haul hanyalah diiktibarkan demi jadi sempurna kesuburan sedangkan apa yang 
dikeluarkan dari lombong itu adalah subur pada dirinya, maka ia menyerupai buah dan 
tanaman.  
 

َِّ الِ   َوََل ٌُْشتََلطُ .َوٌَُ يُّ  َْعُض اْاُ ْ َلاِ إاَى  َْعٍض إْ  اتَّ دَ اْاَ ْعِدُ  َوتَتَا ََي اْاعََ ُ  َكَ ا ٌَُ يُّ اْاُ تَََلِ ُ  ِ ْ  ااث
قًا.  َقَاُء اْْلَّوِ  َعلَى ِ ْلِك ِ  ٌِْ  ِْلَنّ ُ ََل ٌَْ ُصُ  َغاِا ًا إَّل ُ تَفَّلِ  .َوََل ٌُْشتََلطُ  ًِ ااّ ّيِ اتَِّصاُ  اانّ

137. Dihimpunkan sebahagian yang dikeluarkan dengan sebahagian yang lain jika 
sama lombongnya dan berturutan kerja sepertimana dihimpunkan buah-buah yang 
sambung menyambung. Tidak disyaratkan kekal yang pertama di atas pemilikannya. 
Tidak disyaratkan pada himpun itu berhubung mencapainya kerana ia tidak terhasil 
pada ghalibnya melainkan terputus-putus.  
 

 َِإْ  قُِطَي  ََِل عُْذٍل اَْي ٌَُ ّي، َطاَ  .  َوإِْ  َطاَ  ااّزَ ُ  عُْل ًا،َوإِذَا قُِطَي اْاعََ ُ   ِعُْذٍل َكِإْصََلحِ آاٍَة َوَ َلٍض ُ يّ 
ْعَلاِ  ِ   .ااّزَ ُ  أَْي ََل إِلِ

138. Apabila diputuskan kerja dengan uzur seperti membaiki alat atau sakit 
dihimpunkan ia sekalipun panjang masanya pada „uruf. Maka jika ia diputuskan tanpa 
uzur tidak dihimpunkan ia, lama masanya atau tidak kerana dia telah berpaling.  
 

َوٌَُ يُّ ااثّانًِ إاَى اْْلَّوِ  إْ  َكاَ   َاقًٌِا َكَ ا . َوَ ْعنَى َعدَِي ااّ ّيِ أَنّ ُ ََل ٌَُ يُّ اْْلَّوُ  إاَى ااثّانًِ  ًِ إْكَ اِ  اانَِّصابِ 
ٌِْل اْاَ ْعِدِ  َكِإْلٍث َوِه ٍَة  ًِ إْكَ اِ  اانَِّصابِ   َِإذَا اْ تَْ َلَا ِ ْ  اْاِفّ ِة َ ْ ِ ٌَ  ِدْلَهً ا . ٌَُ  ُّ ُ إاَى َ ا َ لََك ُ  ِ َ

 ِاْاعََ ِ  اْْلَّوِ  َوِ ائَةً َوَ ْ ِ ٌَ   ِااثّانًِ  َََل َزَكاةَ  ًِ اْاَ ْ ِ ٌَ ، َوتَِ ُب  ًِ اْاِ ائَِة َواْاَ ْ ِ ٌَ  َكَ ا تَِ ُب  ٌَِ ا اَْو 
ٌِْل اْاَ ْعِد ِ   .َكاَ  َ اِاًكا ِاَ ْ ِ ٌَ  ِ ْ  َغ

139. Makna tidak dihimpunkan bahawa tidak dihimpunkan yang pertama kepada yang 
kedua pada menyempurnakan nishab. Dihimpunkan yang kedua kepada yang pertama 
jika ia masih kekal sepertimana dia menghimpunkannya kepada apa yang dia miliki 
dengan selain melombong seperti pusaka dan hibah pada menyempurnakan nishab. 
Maka apabila dia keluarkan perak bernilai lima puluh dirham dengan kerja yang pertama 
dan dua ratus lima puluh dirham dengan kerja yang kedua maka tidak ada zakat pada 
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. jumlah di antara dua kadar yang tidak kena zakat. 
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lima puluh itu dan wajib ia pada seratus lima puluh itu sepertimana ianya wajib pada 
keadaan kalau dia memiliki lima puluh dari selain lombong. 
 

ٌِْ   ٌِ ِ : تَْن ٌِ ٌ   َوأَّ ا َ ا .َ َلَا  ِقَْوِانَا َوهَُو ِ ْ  أَْهِ  ااّزَكاِة اْاُ َكاتَُب  َِإنّ ُ ٌَْ ِلُك َ ا ٌَأُْ ذُهُ ِ ْ  اْاَ ْعِدِ  َوََل َزَكاةَ َعلَ
 .ٌَأُْ ذُهُ ااّلقٌُِ   َِلَ ٌِِّدِه،  ٌََْلَزُ  ُ َزَكاتُ ُ 

140. Tanbih. Keluar dengan kata kami “dan dia dari ahli zakat” oleh mukatab maka dia 
memilik apa yang dia ambil dari lombong dan tidak ada zakat di atasnya padanya. 
Adapun apa yang diambil oleh hamba maka bagi penghulunya maka melazimi penghulu 
itu zakatnya.  
 

ْ ٌَاِء  َِها ِْلَّ  اادّاَل ِاْلُ ْ ِلِ ٌَ  َوهَُو دَِ ٌٌ   ْ ََلِي َكَ ا ٌُْ نَُي ِ ْ  اإْلِ َكاِز  ِدَاِل اإْلِ ًُّ ِ ْ  أَْ ِذ اْاَ ْعِدِ  َوااّلِ ِ ّ َوٌُْ نَُي ااذِّ
 .َوٌُفَاِلُ  َ ا أَْ ٌَاهُ  ِتَأَ ُِّد َ َلِلهِ .  َِإْ  أََ ذَهُ قَْ َ  َ ْنِعِ  َ لََك ُ َكَ ا اَْو اْ تََطبَ .  َواْاَ انُِي اَ ُ ِاْلَ اِكِي  َقَطْ . ٌَِها

141. Ditegah zimmi dari mengambil galian dan rikaz dari negeri islam sepertimana 
ditegah dia dari menghidupkan tanah padanya kerana negeri itu milik orang islam dan 
galian termasuk padanya. Yang menenegahnya adalah hakim sahaja. Maka jika dia 
mengambilnya sebelum ditegah dia memilikinya sama sepertimana kalau dia mencari 
kayu api. Iana melaini tanah yang dia hidupkan dengan kekal kemudharatannya.  
 

ٌِْ   ًِ ٌَِدهِ  ْ َلااِ َعِقَب ااتّْ ِلٌِا َوااتّْنِقٌَِة ِ ْ  ااتَُّلاِب َونَْ ِوِه، .َوَوْقُت ُوُ وِب َ ّ ِ اْاَ ْعِدِ  ُ ُصوُ  اانّ  َوَوْقُت اإْلِ
ْ َلااِ ااتّْنِقٌَةُ   .َكَ ا أَّ  َوْقَت اْاُوُ وِب  ًِ ااّزْلعِ اْشتِدَادُ اْاَ ّبِ َوَوْقُت اإْلِ

142. Waktu wajib hak galian adalah terhasil capaian pada tangannya dan waktu 
mengeluarkannya mengiringi pengasingannya dari tanah dan umpamanya sepertimana 
bahawa waktu wajib pada tanaman adalah keras bijinya dan waktu mengeluarkannya 
adalah pengasingannya dari umpama jerami.  
 

َكاِز  (ٌُْؤَ ذُ  )أَْي َوأَيُّ نَِصاٍب ِ ْ  ذََهٍب أَْو  ِّ ٍة  (َوَ ا  )  َلَواهُ .( َِفٌِ  اْاُ ُ ُس  ) ِاْاَ اِء اْاُ ْعَ َ ِة ِ ْ  ااّلِ
ٌَْ ا ِ  ٌُْث إنّ ُ ََل ُ ْؤنَةَ  ًِ تَْ ِصٌِلِ  أَْو ُ ْؤنَتُ ُ قَِلٌلَةٌ  ََكثَُل َواِ  ُ ُ َكاْاُ عَّشَلاتِ . ااّش . َوَ ااََف اْاَ ْعِدُ  ِ ْ  َ 

ُلوعِ  َوٌُْصَلُف هَُو َواْاَ ْعِدُ  َ ْصِلَف ااّزَكاِة ِْلَنّ ُ َ  ٌّ َواِ ٌب  ًِ اْاُ ْ تَفَاِد ِ ْ  اْْلَْلِض  َأَْش َ َ اْاَواِ َب  ًِ اازُّ
َِّ الِ   .َوااث

143. (Nishab) daripada emas perak (yang diambil) dari rikaz (maka padanya satu 
perlimanya), meriwayatkannya dua syeikh. Ia menyalahi galian dari sekira-kira tidak 
ada kos pada menghasilkannya atau kosnya rendah maka banyaklah yang wajibnya, 
sama seperti apa yang dikeluarkan satu persepuluh. Dipalingkan ia dan galian kepada 
tempat palingan zakat kerana ia hak yang wajib pada apa yang diambil faedah dari bumi 
maka ia menyerupai yang wajib pada tanam-tanaman dan buah-buahan. 
 

 . َوََل ٌُْشتََلطُ  ٌِِ  اْاَ ْو ُ ،قَْد عُِلَي أَنّ ُ ََل  ُدّ أَْ  ٌَكُوَ  نَِصا ًا ِ ْ  اانّْقدِ : تَْن ٌِ ٌ 

144. Tanbih. Sungguh diketahui bahawa tidak dapat tidak bahawa ianya cukup nishab 
duit, dan tidak disyaratkan haul padanya.  
 

َكاُز  َِ ْعنَى اْاَ ْلكُوزِ  ِ َصلّى .  َوهَُو دَ ٌُِ  اْاَ اِهِلٌّةِ .َوااّلِ ًّ ْ ََلِي أَْي قَْ َ  َ ْ عَِث اانّ ِ َواْاُ َلادُ  ِاْاَ اِهِلٌِّة َ ا قَْ َ  اإْلِ
 ٍ ًّ ٌُْخ أَ ُو َعِل ٌِْ  َوَ لَّي َكَ ا َصّلَح  ِِ  ااّش وا  ِذَِاَك ِاَكثَْلِة َ َهاََلتِِهيْ . اّاُ َعلَ ُّ ُ . 

 Ia adalah barang tanaman jahiliyah. Yang .”مريو “ dengan makna ”ريا “ .145

dikehendaki dengan jahiliyah adalah zaman sebelum Islam iaitu sebelum kebangkitan 
nabi s.a.w.m, sepertimana yang dijelskan syeikh Abu Ali. Dinamakan ia dengan 
demikian itu kerana banyak orang jahil dari kalangan mereka.  
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ِ ِلَكاًزا أَْ  ََل ٌُْعلََي أَّ  َ اِاَك ُ  َلَ َتْ ُ اادّْعَوةُ  ًّ  َِإْ  عُِلَي أَنَّها  َلَ َتْ ُ َوَعانَدَ َوُوِ دَ . َوٌُْعتَ َُل  ًِ َكْوِ  اْاَ ْد ُوِ  اْاَ اِهِل
ٌء َكَ ا َ َكاهُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َعْ  َ َ اَعٍة َوأَقَّلهُ ْنزٌ  ًِ  ِنَائِِ  أَْو  َلَِدِه ااّتًِ أَْنَشأََها كَ  ًْ ٌَْس  ِِلَكاٍز،  َْ   َ  .  َلَ

146. Diiktibarkan pada keadaan barang tanaman jahiliyah itu sebagai rikaz bahawa 
tidak diketahui pemiliknya telah sampai dakwah Islam kepadanya, maka jika diketahui 
bahawa telah sampai dakwah kepadanya dan dia degil dan didapati pada binaannya 
atau penempatan yang dia bangunkan satu tempat simpan harta maka ia bukannya 
rikaz, bahkan fai‟, seperti apa yang dihikayatan Nawawi didalam Majmuk dari 
sekumpulan ulamak dan dia menetapkannya.  

 
ٌَْ  أَْظَهَلهُ  َِلَكاٌز أَْو أَنّ ُ َكاَ  َظاِهًلا  َلُقََطةٌ، َوإِْ  َشّك وَ  أَْ  ٌَكُوَ  َ ْد ُونًا،  َِإْ  َوَ دَهُ َظاِهًلا  َِإْ  َعِلَي أَّ  ااّ 

ْ ََلِي َوَ ٌَأْتًِ  . ََكَ ا اَْو َشّك  ًِ أَنّ ُ َ ْلُب اْاَ اِهِلٌِّة أَْو اإْلِ

147. Dan bahawa ianya tertanam, maka jika dia mendapatinya zahir di atas bumi maka 
jika diketahui bahawa banjir telah menzahirkannya maka ianya rikaz, atau bahawa ia 
memang zahir maka ianya luqatah. Jika dia syak maka sepertimana kalau dia syak 
pada bahawa ia jenis jahiliyah atau islam, dan akan datang keterangannya. 

 
ْ ََليِ  ٌء ِ ْ  اْاقُْلآِ  أَْو اْ ُي َ ِلٍك ِ ْ  ُ لُوِك اإْلِ ًْ ٌِْ  َش ًٌّ َكأَْ  ٌَكُوَ  َعلَ   َِإْ  َعِلَي َ اِاَك ُ ، َِإْ  ُوِ دَ دَ ٌٌِ  إْ ََلِ 

 ِ ٌْ َوَكذَا إْ  .  َِإْ  اَْي ٌَْعلَْي َ اِاَك ُ  َلُقََطةٌ .  َلَ ُ،  ٌََِ ُب َلدُّهُ َعلَى َ اِاِكِ  ِْلَّ  َ اَ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  ََل ٌُْ لَُك  ِاَِلْ تٌََِلِء َعلَ
ِّْ لِ  ٌِْ  َكاات ِ هَُو،  ِأَْ  َكاَ  ِ ّ ا ََل أَثََل َعلَ ًّ ْ ََلِ  ِ َواإْلِ ًّ ٌِْ  اْاَ اِهِل  .اَْي ٌَْعلَْي ِ ْ  أَّيِ ااّ ْل َ

148. Maka jika didapati barang orang islam yang tertanam seperti ada di atasnya suatu 
daripada quran atau nama raja daripada raja-raja islam maka jika diketahui pemiliknya 
maka miliknya. Maka wajib memulangkannya kepada pemiliknya kerana harta orang 
islam tidak dimiliki dengan dikuasai. Maka jika tidak diketahui pemiliknya maka luqatah. 
Begitu juga jika tidak diketahui dari yang mana satu daripada dua bentuk itu, samaada 
ianya jahiliyah atau islam, dengan bahawa ia daripada apa yang tidak ada kesan di 
atasnya seperti jongkong emas.  

 
َكاَز اْاَواِ دُ، اَ ُ َوٌَْلَزُ  ُ َزَكاتُ ُ إذَا َوَ دَهُ  ًِ َ َواٍت أَْو  ًِ ِ ْلٍك أَْ ٌَاهُ   َِإْ  َوَ دَهُ  ًِ َ ْ ِ ٍد أَْو . َوإِنَّ ا ٌَْ ِلُك ااّلِ

 .َشاِلعٍ  َلُقََطةٌ 

149. Hanyalah memilik rikaz oleh orang yang menemuinya. Lazim dia mengeluarkan 
zakatnya apabila dia menemuinya pada tanah yang tidak dibangunkan atau pada tanah 
yang dimiliki yang dia majukan. Maka jika dia menemuinya didalam masjid atau jalan 
raya maka luqatah.  

 
ٌِْ   َِللّشْ ِا إْ  ادَّعاهُ   َِإْ  اَْي ٌَدِّعِ   ِأَْ  نَفَاهُ أَْو َ َكَت  َِلَ ْ  . َوإِْ  َوَ دَهُ  ًِ ِ ْلِك َشْ ٍا أَْو  ًِ َ ْوقُوٍف َعلَ

ًَ اْْلَْ ُل إاَى اْاُ ْ ًِ ِاَْلَْلِض،  ٌََكُوُ  اَ ُ، َوإِْ  اَْي ٌَدِّعِ  ِْلَنّ ُ َ لََك ُ . َ لََك ِ ْن ُ   .َوَهَكذَا َ تّى ٌَْنتَِه

150. Jika dia mendapatnya pada milik sesaorang atau pada tempat yang diwakafkan 
ke atasnya maka bagi orang itu jika dia mendakwanya. Maka jika dia tidak 
mendakwanya dengan bahawa dia menafikannya atau dia diam maka bagi orang yang 
dia memilik darinya. Beginilah hingga terhenti perkara ini kepada orang yang 
memajukan tanah itu maka ia miliknya sekalipun dia tidak mendakwanya kerana ia 
memilikinya.  

 
َ  ذُو اْاٌَِد  ٌَِِ ٌنِِ  َكَ ا اَْو تَنَاَزَعا  َكاَز  ًِ ِ ْلِك  َائٌِي َوُ ْشتٍَل أَْو ُ ْكٍل َوُ ْكتٍَل أَْو ُ ِعٌٌل َوُ ْ تَِعٌٌل ُصدِّ َواَْو تَنَاَزَع ااّلِ

 . ًِ أَْ تِعَِة اادّالِ 
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151. Kalau merebut rikaz pada milik oleh penjual dan pembeli atau pemberi sewa dan 
penyewa atau pemberi pinjam dan peminjam22 dibenarkan orang yang memegangnya 
dengan sumpahnya sepertimana kalau keduanya berebut pada barang-barang rumah. 

 
ٌَْت  ِذَِاَك ِْلَّ  ُوُ و ََها  ِدُُ وِ  اْاِفْطلِ .  َوٌُقَاُ  اََها َصدَقَةُ اْاِفْطلِ . ًِ َزَكاِة اْاِفْطلِ :  َْصٌ  + ًٌْ ا َزَكاةُ .  ُّ ِ َوٌُقَاُ  أَ

ًَ اْاِ ْلقَةُ اْاُ َلادَةُ  ِقَْوِاِ  تَعَااَى . اْاِفْطَلِة  َِكْ ِل اْافَاِء َوااتّاِء  ًِ آِ ِلَها  ِْطَلةَ اّاِ  }َكأَنَّها ِ ْ  اْاِفْطَلِة ااّتًِ ِه
ٌَْها  َزَكاةُ اْاِفْطِل ِاَشْهِل َلَ َ اَ  َكَ ْ دَِة ااّ ْهِو ِالّصََلِة، تَْ  ُُل : قَاَ  َوِكٌُي ْ ُ  اْاَ ّلاحِ . {ااّتًِ  ََطَل اانّاَس َعلَ

 .نُْقَصاَ  ااّصْوِي َكَ ا ٌَْ  ُُل اا ُُّ ودُ نُْقَصاَ  ااّصََلةِ 

152. Fasal pada zakat fitrah, dan dikatakan ia sedekah fitrah. Dinamakan ia dengan 
demikian itu kerana wajibnya dengan masuk raya fitri. Dikatakan juga zakat fitrah. 

Seolah-olah ia dari “رة  ” yang mana ia “ciptaan” yang dikehendaki dengan firman Allah 

taala “ciptaan Allah yang dia ciptakan manusia di atasnya”. Kata Waqi‟ bin Jarrah : zakat 
fitrah bagi bulan ramadhan sama seperti sujud sahwi bagi sembahyang, ia menampung 
kekurangan puasa sepertimana sujud menampung kekurangan sembahyang.  
 

ًَ اّاُ َعْنُهَ ا  ْ َ اعِ َ  َُل اْ ِ  عَُ َل َلِ  ٌِْ   }: َواْْلَْصُ   ًِ ُوُ و َِها قَْ َ  اإْلِ  ََلَض َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌِْ  َوَ لَّي َزَكاةَ اْاِفْطِل ِ ْ  َلَ َ اَ  َعلَى اانّاِس َصاًعا ِ ْ  تَْ ٍل أَْو َصاًعا ِ ْ  َشِعٌٍل َعلَى كُّ ِ ُ ّلٍ أَْو  َوَ لَّي َعلَ

 .{َعْ ٍد ذََكٍل أَْو أُْنثَى ِ ْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  

153. Asal pada wajibnya sebelum ijmak khabar Ibnu Umar r.anhuma “rasulullah 
s.a.w.m memfardhukan zakat fitrah pada ramadhan ke atas umat manusia, segantang 
dari tamar atau segantang dari syai‟er di atas setiap yang merdeka atau hamba atau 
perempuan dari kalangan orang Islam”. 

 
ْ ََلُي  )اْْلَّوُ  :  َْ   ِأَْل َعٍَة َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ  (َوتَِ ُب َزَكاةُ اْاِفْطِل  ِثَََلثَِة َشَلائَِط  ) ٍ (اإْلِ ًّ ،  َََل  ِْطَلةَ َعلَى َكا ٍِل أَْصِل

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌَْس ِ ْ  . ، َوهَُو إْ َ اعٌ {ِ ْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ   }: ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ ِْلَنَّها طُْهَلةٌ َوهَُو اَ
ٌَْها  ًِ اْْلِ َلةِ . أَْهِلَها ٌَْس ُ َطااَ ًا  ِِإْ َلاِ َها َواَِكْ  ٌُعَاقَُب َعلَ  .َواْاُ َلادُ أَنّ ُ اَ

154. (Wajib zakat fitrah dengan tiga syarat), bahkan empat sepertimana kamu akan 
ketahui. Yang pertamana (islam), maka tidak ada zakat di atas kafir asli kerana sabda 
nabi s.a.w.m “daripada orang islam”, yang mana ianya ijmak. Mengatakannya Mawardi 
kerana ia penyucian dan kafir asli bukan dari ahlinya. Yang dikehendaki bahawa dia 
tidak dituntut mengeluarkannya akan tetapi disiksa di atas meninggalkannya diakhirat.  

 
ْ ََليِ  ٌِْ  ُ ْؤنَتُ ُ  ََ ْوقُو َةٌ َعلَى عُوِدِه إاَى اإْلِ َواَْو َغَل َْت ااّشْ ُس .  َوَكذَا اْاعَْ دُ اْاُ ْلتَدُّ .َوأَّ ا  ِْطَلةُ اْاُ ْلتَدِّ َوَ ْ  َعلَ
ْ ََليِ  ًّ  ِْطَلةُ َلقٌِِقِ  . َوَ ْ  تَْلَزُي اْاَكا َِل نَفَقَتُ ُ ُ ْلتَدٌّ اَْي تَْلَزْ  ُ  ِْطَلتُ ُ َ تّى ٌَعُودَ إاَى اإْلِ َوتَْلَزُي اْاَكا َِل اْْلَْصِل

ٌِْهَ ا  .اْاُ ْ ِلِي َوقَِلٌ ِِ  اْاُ ْ ِلِي، َكاانّفَقَِة َعلَ

155. Adapun fitrah orang murtad dan orang yang kena di atas murtad perbelanjaannya 
maka dibekukan di atas kembalinya kepada islam. Begitu juga hamba yang murtad. 
Kalau matahari tenggelam dan murtad orang yang fitrahnya melazimi kafir tidak 
melaziminya fitrah orang itu hinggakan dia kembali kepada islam. Melazimi kafir asli 
fitrah hambanya yang islam dan kaum kerabatnya yang islam, sama seperti nafkah ke 
atas kedua mereka. 

 

                                                 
22

. dengan bahawa seorang berkata : aku menanamnya, dan kata yang lain : aku menanamnya atau kata penjual : aku 

memiliknya dengan memajukan buminya. 
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ِْلَنَّها ُ َ ا َةٌ  ًِ اْاَ ِدٌِث إاَى  (ااّشْ ِس ِ ْ  آِ ِل ٌَْوٍي ِ ْ  َلَ َ اَ   )كُّ ِ  ( ِ ُُلوِب  )ااّشْلطُ ااثّانًِ  (َو  )
 .اْاِفْطِل ِ ْ  َلَ َ اَ   ًِ اْاَ  َِل اْاَ اِ ً

156. Syarat kedua (dengan tenggelam) semua (matahari pada akhir siang 
ramadhan) kerana sedekah itu diidhafatkan didalam hadith itu kepada berbuka 
daripada ramadhan pada khabar yang lalu.  

 
ٌْلَِة َشّوا ٍ  أَْنَت ُ لٌّ َ َي : َوٌَْظَهُل أَثَُل ذَِاَك  ٌَِ ا إذَا قَاَ  ِاعَْ ِدِه . َوََل  ُدّ ِ ْ  إْدَلاِك ُ ْزٍء ِ ْ  َلَ َ اَ  َوُ ْزٍء ِ ْ  اَ

ٌْلٍَة  ٌِْ   ِلَ ٌَْ  اثْنَ ٌْلَِة َشّواٍ  أَْو َ َي آِ ِل ُ ْزٍء ِ ْ  َلَ َ اَ ، أَْو َكاَ  هُنَاَك ُ َهاٌَأَةٌ  ًِ َلقٌٍِ   َ أَّوِ  ُ ْزٍء ِ ْ  أَّوِ  اَ
ٌِْهَ ا، ِْلَّ  َوْقَت اْاُوُ وِب َ َصَ   ًِ نَْو َتِِهَ ا ًَ َعلَ ٌِْ  َكذَِاَك  َِه ٌَْ  اثْنَ  َتُْ َلُا َعّ ْ  َ اَت  .َوٌَْوٍي أَْو نَفَقَِة قَِلٌٍب  َ

 . َْعدَ اْا ُُلوِب دُوَ  َ ْ  ُوِادَ  َْعدَهُ 

157. Tidak dapat tidak dari mendapat juzuk ramadhan dan juzuk malam syawal. Nyata 
kesan demikian itu pada keadaan apabila seorang berkata kepada hambanya : kamu 
merdeka bersama juzuk yang awal dari awal malam syawal atau bersama juzuk akhir 
dari ramadhan, atau ada disana penetapan yang disediakan pada hamba yang di antara 
dua orang dengan malam dan siang atau pada nafkah kerabat di antara dua orang 
begitu juga, maka zakat fitrah itu di atas keduanya, kerana waktu wajibnya terhasil pada 
giliran kedua mereka. Maka dikeluarkan ia dari orang yang mati selepas tenggelam 
matahari tidak dari orang yang dilahirkan selepasnya. 

 
ِّ َاعِ  َلْت .  َوَهذَا َ ْلٌي َعلَى اْا َاِاِب ِ ْ   ِْعِ  ااّصََلِة أَّوَ  اانَّهالِ زَوٌَُ  ُّ أَْ  تُْ َلَا قَْ َ  َصََلِة اْاِعٌِد ِاَِلت  َِإْ  أُّ ِ

ٌْ َِة َ اِاِ  أَْو اْاُ ْ تَِ قٌِّ َ . اُْ تُِ ّب اْْلَدَاُء أَّوَ  اانَّهالِ   .َوٌَْ ُلُي تَأِْ ٌُلَها َعْ  ٌَْوِي اْاِعٌِد  ََِل عُْذٍل َك َ

158. Sunat dikeluarkan ia sebelum sembahyang raya kerana ittiba‟. Ini berjalan di atas 
yang ghalib daripada melakukan sembahyang raya pada awal siang. Maka jika ia 
ditakhirkan sunat menunaikannya pada awal siang dan haram mentakhirkannya dari 
hari raya tanpa uzur seperti ghaib hartanya atau orang yang berhak. 

 
 (ِعٌَاِاِ   )َ ْ  تَْلَزُ  ُ نَفَقَتُ ُ ِ ْ   (َعْ  قُوتِِ  َوقُوِت  )أَْي اْافَاِ ِ   (ُوُ ودُ اْافَْ ِ   )ااثّاِاُث ِ ْ  ااشُُّلوِط  (َو  )

ٌْلَتِِ   )أَْي ٌَْوِي اْاِعٌِد  ( ًِ ذَِاَك اْاٌَْوِي  )ِ ْ  َزْوِ ٌٍّة أَْو  َْعِ ٌٍّة أَْو ِ ْلِكٌٍّة  ًٌْ ا أَْ  ٌَكُوَ   َاِ ًَل .(َواَ  َوٌُْشتََلطُ أَ
ٌِْهَ ا َكَ ا  ًِ اْاَكفّاَلِة  َِ اِ يِ ااتّْطِهٌلِ  ٌِْ   ِِ  ٌَْ تَاُا إاَ  .َعْ  َ ْ َكٍ  َوَ اِدٍي ََلئِقَ

159. Yang ketiga daripada syarat-syaratnya (ujud yang lebihdari makanan asasi 
dirinya dan makanan asasi) orang yang melazimi dia nafkahnya daripada 
(keluarganya), daripada isteri dan anak cucu atau milik, (pada siang hari itu) iaitu 
siang hari raya (dan malamnya). Disyaratkan juga bahawa ianya lebih dari tempat 
tinggal dan khadam yang layak dengannya yang dia perlukan kepada keduanya 
sepertimana pada kifarat dengan menasabah penyucian.  

 
أَّ ا َ اَ تُ ُ ِاعََ ِلِ   ًِ أَْلِ ِ  أَْو َ اِشٌَتِِ   َََل أَثََل . َواْاُ َلادُ  َِ اَ ِة اْاَ اِدِي أَْ  ٌَْ تَاَ  ُ ِاِ ْدَ تِِ  أَْو ِ ْدَ ِة ُ َ ّونِ ِ 

ٌِْ  ٌُْ ِكُ  إْ دَااُُهَ ا  ََِلئٍِ   ِِ  َوٌُْ َلُا ااتّفَاُوُت، اَِزَ  ُ ذَِاَك َكَ ا ذََكَلهُ . اََها َوَ َلَا  ِااَّلئِِ   ِِ  َ ا اَْو َكانَا نَِفٌَ 
ًُّ  ًِ اْاَ ّجِ   .ااّلا ِِع

160. Yang dikehendaki dengan hajat kepada khadam adalah bahawa dia berhajat 
kepadanya untuk khidmat kepada dirinya atau khidmat pada orang tanggungannya. 
Adapun hajatnya untuk kerjanya pada tanahnya atau ternakkannya maka tidak ada 
kesan baginya. Keluar dengan “yang layak dengannya” keadaan kalau keduanya mahal 
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terholeh menggantikan keduanya dengan yang layak dengannya dan dikeluarkan kadar 
bezanya, melazimi dia demikian itu sepertimana disebutkan Rafi‟e didalam bab haji23.  

 
ُو ِ ،نَعَيْ  َوٌُْشتََلطُ .  اَْو ثَ َتَْت اْاِفْطَلةُ  ًِ ِذّ ِة إْنَ اٍ   َِإنّ ُ ٌُ َاعُ  ٌَِها َ ْ َكنُ ُ َوَ اِدُ  ُ ِْلَنَّها ِ ٌنَئٍِذ اْاتََ قَْت  ِاادٌُّ

ُو ِ  ًٌْ ا َكْونُ ُ  َاِ ًَل َعْ  دَْ ِت ثَْوٍب ٌَِلٌُ   ِِ  َو ُِ َ ّونِِ ، َكَ ا أَنّ ُ ٌَْ قَى اَ ُ  ًِ اادٌُّ َوََل ٌُْشتََلطُ َكْونُ ُ  َاِ ًَل . أَ
ٍ َكَ ا َلّ َ  ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  ًّ ٌْنِِ  َواَْو ِْلدَِ   .َعْ  دَ

161. Na‟am, kalau sabit fitrah didalam zimmah seorang manusia dijual fitrah itu tempat 
tinggalnya dan khadamnya kerana ia ketika itu menghubungi hutang. Disyaratkan juga 
keadaannya lebih dari sedozen pakaian yang layak dengannya dan dengan orang 
tanggungannya sepertimana bahawa ia dikekalkan baginya pada hutang. Tidak 
disyaratkan keadaannya lebih dari hutangnya walaupun bagi anak adam sepertimana 
yang Nawawi tarjihkan didalam Majmuk.  

 
ٌّةُ  ٌِْلهِ .َوااّشْلطُ ااّلا ُِي ااِّذي تََلَك ُ اْاُ َصنُِّف اْاُ ّلِ ٌُْل .   َََل  ِْطَلةَ َعلَى َلقٌٍِ  ََل َعْ  نَْفِ ِ  َوََل َعْ  َغ أَّ ا َغ

ٌِْ  َزَكاةُ َ اِاِ  َوََل نَفَقَةُ  اْاُ َكاتَِب ِكتَا َةً َصِ ٌَ ةً  َِلعَدَِي ِ ْلِكِ ، َوأَّ ا اْاُ َكاتَُب اْاَ ْذكُوُل  َِلَ ْعِف ِ ْلِكِ  إْذ ََل ٌَِ ُب َعلَ
قَِلٌ ِِ ، َوََل  ِْطَلةَ َعلَى َ ٌِِّدِه َعْن ُ َِلْ تِْقََلِاِ ،  ِِ ََلِف اْاُ َكاتَِب ِكتَا َةً  َاِ دَةً  َِإّ   ِْطَلتَ ُ َعلَى َ ٌِِّدِه َوإِْ  اَْي 

ٌِْ  نَفَقَتُ ُ   .تَِ ْب َعلَ

162. Syarat keempat yang musannif tinggalkan adalah kemerdekaan maka tidak ada 
fitrah di atas hamba tidak dari dirinya dan tidak dari selainnya. Adapun selain mukatab 
dengan kitabah yang sah maka kerana ketiadaan pemilikkannya, dan adapun kitabah 
yang disebutkan itu maka kerana lemah miliknya kerana tidak wajib di atasnya zakat 
hartanya dan tidak nafkah kerabatnya. Tidak ada fitrah di atas penghulunya darinya 
kerana tersendirinya. Bersalahan mukatab dengan kitabah yang fasid maka fitrahnya 
ditas penghulunya sekalipun tidak wajib di atasnya nafkahnya.  

 
ٌّةِ  ٌُْث ََل ُ َهاٌَأَةَ .  َو َاقٌَِها َعلَى َ اِاِك اْا َاقًِ،َوَ ْ   َْعُ  ُ ُ لٌّ ٌَْلَزُ  ُ ِ ْ  اْاِفْطَلِة  ِقَْدِل َ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْاُ ّلِ َهذَا َ 

ٌَْ  َ اِاِك  َْعِ ِ ،  َِإْ  َكانَْت ُ َهاٌَأَةٌ اْ تَّصْت اْاِفْطَلةُ  َِ ْ  َوقَعَْت  ًِ نَْو َتِ ِ  ٌْنَ ُ َو َ َوِ ثْلُ ُ  ًِ ذَِاَك ااّلقٌُِ  .  َ
 .اْاُ ْشتََلكُ 

163. Orang yang sebahagiannya merdeka melaziminya dari fitrah kadar 
kemerdekaannya, baki fitrah itu kena di atas pemilik baki dirinya. Ini sekira-kira tidak ada 
penetapan diantra dia dan di antara pemilik sebahagian dirinya. Maka jika ada 
penetapan itu khusus fitrah dengan orang yang jatuh gilirnya. Seumpamanya pada 
demikian itu adalah amba yang disyarikatkan. 

 
ً َعْ  نَْفِ ِ  َوَعّ ْ  تَْلَزُ  ُ نَفَقَتُ ُ ِ ْ   )  .(اْاُ ْ ِلِ ٌَ   )َزْوَ تِِ  َو َْعِ ِ  َوَلقٌِِقِ   (َوٌَُزّكِ

164. (Dia mengeluarkan zakat dari dirinya dan dari orang yang melazimi dia 
nafkahnya, daripada) isteri dan anak dan hamba (yang islam). 

 
َ ا ِطُ ذَِاَك َ ْ  اَِزَ  ُ  ِْطَلةُ نَْفِ ِ  اَِزَ  ُ  ِْطَلةُ َ ْ  تَْلَزُ  ُ نَفَقَتُ ُ  ِِ ْلٍك أَْو قََلا ٍَة أَْو َزْوِ ٌٍّة إذَا َكانُوا : تَْن ٌِ ٌ 

ي َعْنُهيْ   .ُ ْ ِلِ ٌَ  َوَوَ دَ َ ا ٌَُؤدِّ

165. Tanbih. Dhabit demikian itu orang yang melazimi dia nafkah dirinya melazimi dia 
nafkah orang yang melazimi dia nafkahnya dengan milik atau kerabat atau perkahwinan 
apabila mereka itu islam dan didapati apa yang dia bayarkan dari mereka.  

 
                                                 
23

. padanya tilikan. 
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َواْ تُثْنَِى ِ ْ  َهذَا ااّ ا ِِط َ َ ائُِ ، ِ ْنَها ََل ٌَْلَزُي اْاُ ْ ِلَي  ِْطَلةُ ااّلقٌِِ  َواْاقَِلٌِب َوااّزْوَ ِة اْاكُفّاِل، َوإِْ  َوَ  َْت 
ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ اْاَ  َِل ااّ ا ِِ   َوِ ْنَها ََل ٌَْلَزُي اْاعَْ دَ  ِْطَلةُ َزْوَ تِِ  . {ِ ْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ   }نَفَقَتُُهْي ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

ٌَْف ٌَتََ ّ ُ  َعْ   ٌَْس أَْهًَل ِاِفْطَلِة نَْفِ ِ   ََك ٌَْلَها َوإِْ  أَْوَ ْ نَا نَفَقَتََها  ًِ َكْ  ِِ  َونَْ ِوِه، ِْلَنّ ُ اَ ُ ّلةً َكانَْت أَْو َغ
ٌِْلِه ؟ َوِ ْنَها ََل ٌَْلَزُي اَِلْ َ   ِْطَلةُ َزْوَ ِة أَ ٌِِ  َوُ ْ تَْوِادَتِِ  َوإِْ  َوَ  َْت نَفَقَتُُهَ ا َعلَى اْاَواَِد ِْلَّ  اانّفَقَةَ ََلِزَ ةٌ  َغ

 .ِاَْلَِب َ َي إْعَ اِلِه  ٌََتََ ّ لَُها اْاَواَدُ،  ِِ ََلِف اْاِفْطَلةِ 

166. Dikecualikan dari dhabit ini beberapa masaalah daripadanya tidak lazim muslim 
fitrah hamba dan kerabat yang kafir sekalipun wajib nafkah mereka kerana sabda nabi 
s.a.w.m pada khabar yang lalu “dari kalangan orang islam”. Daripadanya tidak melazimi 
hamba fitrah isterinya yang merdeka atau selainnya sekalipun kita wajibkan nafkahnya 
pada usahanya dan umpamanya kerana dia bukan ahli bagi fitrah dirinya maka 
bagaimana dia menanggung fitrah dari orang lain. Daripadanya tidak melazimi anak 
lelaki fitrah isteri bapanya dan mustauladahnya sekalipun wajib nafkah keduanya di atas 
anak itu kerana nafkah itu melazimi bapa serta papanya lalu anak itu menanggungnya, 
bersalahan fitrah.  

 
ٌِْت اْاَ ا ِ  َوِ ْنَها اْافَِقٌُل اْاعَاِ ُز َعْ  اْاَكْ ِب ٌَْلَزُي اْاُ ْ ِلِ ٌَ  نَفَقَتُ ُ دُوَ  .  تَِ ُب نَفَقَتُ ُ دُوَ   ِْطَلتِ ِ ،َوِ ْنَها َعْ دُ  َ

ٌِْ   ًِ اْْلُّيِ أَنّ ُ اَْو آَ َل َعْ دَهُ َوَشَلَط نَفَقَتَ ُ َعلَى اْاُ ْ تَأِْ ِل  َِإّ  اْاِفْطَلةَ َعلَى َ ٌِِّدهِ .  ِْطَلتِ ِ  . َوِ ْنَها َ ا نَّا َعلَ
ٌِْ  َو ِْطَلتُ ُ َعلَى َ ٌِِّدهِ   .َوِ ْنَها َعْ دُ اْاَ اِاِك  ًِ اْاُ َ اقَاِة َواْاِقَلاِض إذَا َشَلَط َعَ لَ ُ َ َي اْاعَاِ ِ   َنَفَقَتُ ُ َعلَ

167. Daripadanya hamba baitulmal, wajib nafkahnya tidak fitrahnya. Daripadanya fakir 
yang lemah dari usaha melazimi kaum muslimin nafkahnya tidak fitrahnya. Daripadanya 
apa yang dinaskan di atasnya didalam al Umm kalau seorang menyewakan hambanya 
dan mensyaratkan nafkahnya ke atas yang menyewa maka fitrahnya di atas 
penghulunya. Daripadanya hamba si pemilik pada musaqah dan qiradh apabila 
disyaratkan kerjanya bersama dengan „amil maka nafkahnya di atas „amil dan fitrahnya 
di atas penghulunya.  

 
َوِ ْنَها َعْ دُ اْاَ ْ ِ ِد  َََل تَِ ُب  ِْطَلتُُهَ ا، َوإِْ  َوَ  َْت نَفَقَتُُهَ ا َ َواٌء أََكاَ  َعْ دُ . َوِ ْنَها َ ا اَْو َ ّج اْاعَْ دُ  ِاانّفَقَةِ 
 ِ ٌْ  .َوِ ْنَها اْاَ ْوقُوُف َعلَى ِ َهٍة أَْو ُ عٌٍَّ  َكَلُ ٍ  َوَ ْدَلَ ٍة َوِل َاطٍ . اْاَ ْ ِ ِد ِ ْلًكا اَ ُ أَْو َ ْوقُو ًا َعلَ

168. Daripadanya keadaan kalau seorang hamba mengerjakan haji dengan nafkah, 
dan daripadanya hamba masjid maka tidak wajib fitrah keduanya sekalipun wajib nafkah 
mereka, samaada hamba masjid itu milik masjid atau diwakafkan ke atasnya. 
Daripadanya hamba yang diwakafkan kepada satu pihak atau suatu yang tertentu 
seperti lelaki dan madrasah dan ribat.  
 

 َََل تَْلَزُ َها َوََل . َواَْو أَْعَ َل ااّزْوُا َوْقَت اْاُوُ وِب أَْو َكاَ  َعْ دًا اَِزَي َ ٌِّدَ ااّزْوَ ِة اْْلََ ِة  ِْطَلتَُها، ََل اْاُ ّلةِ 
 .َواْافَْلُ  َكَ اُ  تَْ ِلٌِي اْاُ ّلِة نَْفَ َها  ِِ ََلِف اْْلََ ِة َِلْ تِْ دَاِي ااّ ٌِِّد اََها. َزْوَ َها َِلْنتِفَاِء ٌََ اِلهِ 

169. Kalau suami papa pada waktu wajib zakat fitrah atau dia seorang hamba melazimi 
penghulu isteri yang amah oleh fitrahnya, tidak yang merdeka. Maka ia tidak 
melaziminya dan tidak suaminya kerana ternafi kayanya. Bezanya adalah sempurna 
penyerahan tubuh oleh perempuan merdeka, bersalahan amah kerana dikhadamkan 
penghulunya.  

 
ً َعْ  نَْفِ ِ   ٌِْلِه ِ ْ  َغاِاِب قُوِت َ َ لِِّ  ِْلَّ  ذَِاَك  (قُوِت  َلَِدِه  )َغاِاِب  (َصاًعا ِ ْ   )َوٌَُزّكِ إْ  َكاَ   َلَِدًٌّا، َو ًِ َغ

 َواْاُ ْعتَ َُل  ًِ َغاِاِب اْاقُوِت َغاِاُب قُوِت ااّ نَِة َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ، ََل َغاِاُب قُوِت .ُ ْ تَِلٌف  ِاْ تََِلِف اانَّواِ ً
ِ  ًِ َوِ ٌِط ِ  ًّ  .َوْقِت اْاُوُ وِب ُ ََل اً ِاْل ََزاِا
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170. Seorang mengeluarkan zakat dirinya (satu egantang dari qut i.e makanan 
mengenyangkan negerinya) yang ghalib, jika dia penduduk negeri24, pada selain 
negeri adalah dari qut yang ghalib pada tempatnya, kerana demikian itu berlainan 
dengan berlainan ceruk rantau. Yang diiktibarkan pada qut yang ghalib itu adalah qut 
yang ghalib didalam setahun sepertimana didalam Majmuk bukan yang ghalib pada 
waktu wajibnya, bersalahan Ghazali didalam Wasit-nya.  

 
ًٌْلا َواَِلْعتِ َاُل  ًِ اْْلَْعلَى .  َوََل َعْكٌس ِانَْقِصِ  َعْ  اْاَ  ِّ ،َوٌُْ ِزُ  اْاقُوُت اْْلَْعلَى َعْ  اْاقُوِت اْْلَْدنَى ِْلَنّ ُ َزادَ َ 

ٌٌْل ِ ْ  . َواْْلَْدنَى  ِِزٌَادَِة اَِلْقتٌَِاِت ِْلَنّ ُ اْاَ ْقُصودُ  ٌٌْل ِ ْ  ااتّْ ِل َواْْلُْلِز َوِ ْ  ااّز ٌِِب َوااّشِعٌِل، َوااّشِعٌُل َ   َاْا ُلُّ َ 
ٌٌْل ِ ْن ُ  ِاْْلَْواَى ٌٌْل ِ ْ  ااّز ٌِِب  َااّشِعٌُل َ  َوٌَْن َِ ً أَْ  ٌَكُوَ  ااّشِعٌُل . ااتّْ ِل ِْلَنّ ُ أَْ لَُغ  ًِ اَِلْقتٌَِاِت، َوااتّْ ُل َ 

ٌٌْل ِ ْ  ااتّْ لِ  ًٌْلا ِ ْ  اْْلُْلِز َوأَّ  اْْلَُلّز َ   َ. 

171. Memada qut yang tinggi dari yang rendah kerana dia melebihkan kebajikkan, tidak 
„akasnya kerana dia mengurangkan dari yang dihakkan. Iktibar pada yang tinggi dan 
yang rendah itu adalah dengan lebih mengenyangkan kerana ia yang dimaksudkan. 
Maka gandum lebih baik dari tamar dan beras dan dari zabib dan syai‟er, dan sya‟er 
lebih baik dari tamar kerana ia lebih mengenyangkan, dan tamar lebih baik dari zabib, 
maka syaie‟r terutama lebih baik darinya. Sayugia bahawa syai‟er lebih baik dari beras 
dan bahawa beras lebih baik dari tamar.  

 
َواَ ُ أَْ  ٌُْ ِلَا َعْ  نَْفِ ِ  ِ ْ  قُوٍت َواِ ٍب َوَعّ ْ  تَْلَزُ  ُ  ِْطَلتُ ُ َكَزْوَ تِِ  َوَعْ ِدِه َوقَِلٌ ِِ  أَْو َعّ ْ  تَ َّلَع َعْن ُ 

ًٌْلا  . ِِإْذنِِ  أَْعلَى ِ ْن ُ ِْلَنّ ُ َزادَ َ 

172. Boleh dia mengeluarkan dari dirinya dari qut yang wajib dan dari orang yang 
melazimi dia nafkahnya seperti isterinya dan hambanya dan kerabatnya atau dari orang 
yang dia sukarela darinya dengan izinnya akan yang lebih tinggi darinya kerana dia 
melebihkan kebajikkan.  

 
ٌِْ  أَْعلَى ِ ْ  اْاَواِ ِب، َكَ ا  ٌِْ ، َوإِْ  َكاَ  أََ دُ اْاِ ْنَ  ُض ااّصاَع اْاُ ْ َلَا َعْ  ااّشْ ِا اْاَواِ ِد ِ ْ  ِ ْنَ  َوََل ٌُ َعِّ

ٌِْ  َكأَْ  َ لََك َواِ دٌ .ََل ٌُْ ِزُ   ًِ َكفّاَلِة اْاٌَِ ٌِ  أَْ  ٌَْك َُو َ ْ َ ةً َوٌُْطِعَي َ ْ َ ةً   أَّ ا اَْو أَْ َلَا ااّصاَع َعْ  اثْنَ
ٌِْ   َِإنّ ُ  ًْ اْاقُوِت  َِإنّ ُ ٌَُ وُز تَْ ِعٌُض ااّصاعِ، أَْو أَْ َلَ  ُ ِ ْ  نَْوَع ٌِْ  ُ ْ تَِلفَ ٌِْ   ِ َلَدَ ٌِْ  أَْو ُ  َعَّ  ًْ َعْ دَ نِْصفَ

 .َ ائٌِز إذَا َكانَا ِ ْ  اْا َاِابِ 

173. Tidak disetengah-setengahkan satu gantang yang dikeluarkan dari seorang 
dengan dua jenis, sekalipun satu daripada dua jenis itu lebih tinggi dari yang wajib, 
sepertimana tidak memada pada kifarat sumpah bahawa dia memberi pakai lima orang 
dan memberi makan lima orang lagi. Adapun kalau dia mengeluarkan satu gantang dari 
dua orang seperti seorang memiliki setengah setengah dari dua orang hamba tulen atau 
dua hamba muba‟ad yang berada pada dua negeri yang berlainan qutnya maka harus 
mensetengahkan satu gantangnya, atau dia mengeluarkannya dari dua bagai maka 
ianya harus apabila keduanya dari yang ghalib.  

 
اَْ  تَنَااُوا اْا ِّل َ تّى  }َواْْلَْ َ ُ  أَْعََلَها  ًِ اَِلْقتٌَِاِت ِاقَْوِاِ  تَعَااَى . َواَْو َكاَ   ًِ  َلٍَد أَْقَواٌت ََل َغاِاَب  ٌَِها تََ ٌّلَ 

 .{تُْنِفقُوا ِ ّ ا تُِ  ُّوَ  

174. Kalau ada beberapa qut pada satu negeri dan tidak ada yang ghalib padanya dia 
memilih. Yang terafdhal yang lebih tingginya pada mengenyangkan kerana firman Allah 

                                                 
24

. yang dikehendaki adalah kawasan penempatan yang terssun pentadbirannya, ada mahkamah dan qadhi.  
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taala “tidak akan kamu capai kebajikkan hingga kamu nafkahkan apa yang kamu 
kasihi”.  

 
  َِإْ  َكاَ  أََ دُهَُ ا .اَْو َكانُوا ٌَْقتَاتُوَ  اْاقَْ َح اْاَ ْ لُوَط  ِااّشِعٌِل تََ ٌَّل إْ  َكاَ  اْاَ ِلٌَطاِ  َعلَى َ دٍّ َ َواءٍ : تَْن ٌِ ٌ 

 َِإْ  اَْي ٌَِ ْد إَّل نِْصفًا ِ ْ  ذَا َونِْصفًا ِ ْ  ذَا  ََوْ َهاِ ، أَْوَ ُهُهَ ا أَنّ ُ ٌُْ ِلُا اانِّْصَف اْاَواِ َب . أَْكثََل َوَ َب ِ ْن ُ 
 ِ ٌْ ٌْ ِ . َعلَ  .َوََل ٌُْ ِزُ  اْْلَ ُل ِاَ ا َ ّل أَنّ ُ ََل ٌَُ وُز أَْ  ٌُ َعَّض ااّصاعُ ِ ْ  ِ ْنَ 

175. Tanbih kalau mereka menjadikan qamh yang dicampurkan dengan syai‟er 
sebagai qut dia memilih jika dua yang bercampur itu di atas had yang sama. Maka jika 
satu daripadanya lebih wajib ia darinya. Maka jika dia tidak mendapat melainkan 
setengah dari ini dan setengah dari ini maka dua wajah, yang paling ada wajahnya 
bahawa dia mengeluarkan setengah yang wajib di atasnya. Tidak memada yang satu 
lagi kerana apa yang telah lalu bahawa tidak harus disetengah-setengahkan satu 
gantang dengan dua jenis.  

 
ٌِْلِه  َاْاِعْ َلةُ  ِ َاِاِب قُوِت َ َ ّ ِ اْاُ َؤدّ  َعْن ُ  ً َعْ  َغ ي  َِ َ ّ ٍ آَ َل اُْعتُ َِل  ِقُوِت .َوأَّ ا َ ْ  ٌَُزّكِ   َلَْو َكاَ  اْاُ َؤدِّ

ي ٌِْ  ثُّي ٌَتََ ّ لَُها َعْن ُ اْاُ َؤدِّ  َِإْ  اَْي ٌَْعِلْف . َ َ ّ ِ اْاُ َؤدّ  َعْن ُ  ِنَاًء َعلَى اْْلََصّحِ ِ ْ  أَّ  اْاِفْطَلةَ تَِ ُب أَّوًَل َعلَ
 ، ٌِْ َ َ لّ ُ َكعَْ ٍد آ ٍِ   ٌََْ تَِ ُ  َكَ ا قَاَ  َ َ اَعةٌ اْ تِثْنَاُء َهِذِه أَْو ٌُْ ِلُا  ِْطَلتَ ُ ِ ْ  قُوِت آِ ِل َ َ ّ ٍ َعِهدَ ُوُصواَ ُ إاَ

 َِإْ  اَْي ٌَكُْ  قُوُت اْاَ َ ّ ِ ااِّذي ٌُْ ِلُا ِ ْن ُ ُ ْ ِزئًا . ِْلَّ  اْْلَْصَ  أَنّ ُ  ٌِِ ، أَْو ٌُْ ِلُا اْاَ اِكُي ِْلَّ  اَ ُ نَْقَ  ااّزَكاةِ 
 ِ ٌْ ٌْنَُهَ ا. اُْعتُ َِل أَْقَلُب اْاَ َ اِ  إِاَ  .َوإِْ  َكاَ   ِقُْل ِِ  َ َ َلِّ  ُ تََ اِوٌَاِ  قُْل ًا تََ ٌَّل  َ

176. Adapun orang yang mengeluarkan zakat dari orang lain maka kiraan adalah 
dengan qut ghalib tempat orang yang dibayarkan darinya. Maka alau yang membayar 
itu pada tempat lain diiktibarkan qut tempat orang yang dibayarkan darinya kerana bina 
di atas yang paling sahih daripada bahawa fitrah wajib mula-mula di atasnya kemudian 
si pembayar menanggungnya dari dia. Maka jika dia tidak tahu tempatnya seperti 
hamba yang lari maka ditanggungkan sepertimana kata sekumpulan ulamak masaalah 
ini dikecualikan, atau dia mengeluarkan fitrahnya dari qut tempat akhir yang diketahui 
dia sampai kepadanya kerana asalnya dia berada padanya, atau hakim 
mengeluarkannya kerana dia boleh memindahkan zakat. Maka jika qut tempat yang dia 
keluarkan darinya tidak memada diiktibarkan tempat yang paling dekat kepadanya. Jika 
berhampirannya ada dua tempat yang sama dekat dia memilih di antara keduanya. 

 
ِ  )ِلْطٍ   (َ ْ َ ةُ أَْلَطاٍ  َوثُلُُث  )أَْي ااّصاَع  ِاْاَوْزِ   (َوقَْدُلهُ ) ًّ َوتَقَدَّي اْاَكََلُي  ًِ  ٌََاِ   .أَْي  ِاْا َْ دَاِدّيِ  ( ِاْاِعَلاقِ

ٌْ ُ . ِلْطِ   َْ دَادَ  ًِ َ ْوِ ِع ِ  َل  ِاْاَوْزِ  اْ تِْظَهاًلا. َواْْلَْصُ   ٌِِ  اْاَك َواْاِعْ َلةُ  ِااّصاعِ اانّ َِوّيِ إْ  ُوِ دَ . َوإِنَّ ا قُدِّ
 . َِإْ   ُِقدَ أَْ َلَا قَْدًلا ٌَتٌََقُّ  أَنّ ُ ََل ٌَْنقُُا َعْ  ااّصاعِ . أَْو ِ ْعٌَاِلهِ 

177. (Kadarnya) iaitu gantang itu dengan timbangan (lima satu pertiga kati dengan 
kati „Iraq) iaitu Baghdad. Telah terdahulu kalam pada menerangkan kati Baghdad pada 
tempatnya. Asal pada gantang adalah sukat, hanyalah ditakdirkan ia dengan timbangan 
kerana menzahirkan. Perkiraan adalah dengan gantang gantang nabi jika didapati atau 
sukatannya. Maka jika luput dia mengeluarkan kadar yang diyakinkan bahawa ia tidak 
kurang dari satu gantang itu.  

 
ًْ َلُ ٍ  ُ ْعتَِدِاِهَ ا: قَاَ  َ َ اَعةٌ : قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة  ٌِْ  اْاِ ْصِلّيِ .  اْنتََهى.ااّصاعُ أَْل َُي َ فَنَاٍت  َِكفّ َوااّصاعُ  ِاْاَك

ٌْئًا ٌَِ ًٌلا َِلْ تَِ اِ  اْشتَِ اِاِهَ ا َعلَى ِطٌٍ  أَْو تِْ ٍ  أَْو نَْ ِو ذَِاكَ . قَدََ ا ِ  ْ عَِة . َوٌَْن َِ ً اَ ُ أَْ  ٌَِزٌدَ َش : قَاَ  اْ ُ  ااّلِ
ٌِ  اا ُّّكِليُّ َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى ٌَقُوُ  ِ ٌَ  ٌَْ طُُب  ِِ ْصَل ُ ْط َةَ ِعٌِد اْاِفْطِل  : َكاَ  قَاِ ً اْاقَُ اِة ِعَ ادُ اادِّ

ٌِْب َواْا َ ْ  ٌِ  َواْاعَ ٌِْ   َلَِدكُْي َهِذِه َ اِاٌي ِ ْ  ااّطِ  .اهـ . َلَِدكُْي َهِذِه إَّل اْاقَْ حُ  َوََل ٌُْ ِزُ   ًِ. ثِ َوااّصاعُ قَدََ اِ   َِك
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178. Katanya didalam Raudhah : kata sekumpulan ulamak : satu gantang itu empat 
raup dengan dua tapak tangan lelaki yang sederhana. Intaha. Gantang itu dengan 
sukaan Mesir dua mangkok kayu. Sayugia bahawa dia menambahkan sedikit kerana 
ditanggungkan keduanya lengkap dengan tanah atau jerami atau umpama itu. Kata Ibnu 
Rif‟ah : adalah qadhi segala qadhi „Imaduddin as sakariy rahimahullah taala berkata 
ketika dia berkhutbah di Mesir pada khutbah hari raya fitri : satu gantang itu dua 
mangkok kayu dengan sukatan negeri kamu ini, yang selamat dari tanah dan „aib dan 
gaulan. Dan tidak memada pada negeri kamu ini melainkan qamh. Intaha. 

 
ًُّ  ًِ َ َ اِ ِ  ااّشِلٌعَِة َ ْعنًى اَِطٌفًا  ًِ إٌَ اِب ااّصاعِ، َوهَُو أَّ  اانّاَس تَْ تَنُِي َغاِا ًا   َائِدَةٌ ذََكَل اْاقَفّاُ  ااّشاِش
ِ ْ  اْاَكْ ِب  ًِ اْاِعٌِد َوثَََلثَِة أٌَّاٍي  َْعدَهُ َوََل ٌَِ دُ اْافَِقٌُل َ ْ  ٌَْ تَْعِ لُ ُ  ٌَِها ِْلَنَّها أٌَّاُي  ُُلوٍل َوَلاَ ٍة َعِقَب 

  َِإّ  ااّصاَع َ ْ َ ةُ أَْلَطاٍ  َوثُلٌُث ،ااّصْوِي، َواَاِّذي ٌَتََ ّصُ  ِ ْ  ااّصاعِ ِعْندَ َ ْعِلِ  ُ ْ ًزا ثََ انٌَِةُ أَْلَطاٍ  ِ ْ  اْاُ ْ زِ 
ٌِْ  ِ ْ  اْاَ اِء نَْ ُو ااثُّلُِث،  ٌََأْتًِ ِ ْن ُ ذَِاَك، َوهَُو ِكفَاٌَةُ اْافَِقٌِل  ًِ أَْل َعَِة أٌَّاٍي ِاكُّ ِ ٌَْوٍي . َكَ ا َ لّ  َوٌَُ اُف إاَ
 .ِلْطََل ِ 

179. Faedah. Qaffal as syasyi menyebutkan didalam Mahasin Syari‟ah hikmah yang 
halus pada mewajibkan satu gantang itu, iaitu bahawa manusia ghalibnya enggan 
bekerja pada hari raya dan tiga hari selepasnya, dan fakir tidak mendapat orang yang 
mahu mengupahnya padanya kerana ia hari-hari kegembiraan dan kerehatan selepas 
puasa. Yang terhasil dari segantang ketika menjadikannya roti adalah lapan kati roti, 
kerana segantang lima satu pertiga kati sepertimana telah lalu, dan dicampurkan air 
kepadanya kadar satu pertiganya, maka terhasil darinya demikian, itu yang mana ia 
kecukupan seorang fakir pada empat hari, bagi setiap hari dua kati. 

 
 ِْلَّ  اانّّا قَْد َوَلدَ  ًِ  َْعِض اْاُ عَّشَلاِت ،ِ ْنُس ااّصاعِ اْاَواِ ِب اْاقُوُت ااِّذي ٌَِ ُب  ٌِِ  اْاعُْشُل أَْو نِْصفُ ُ : تَتِّ ةٌ 

ٌِْ   َِ اِ يِ اَِلْقتٌَِاتِ . َكاْا ُّلِ َوااّشِعٌِل َوااتّْ ِل َوااّز ٌِبِ   .َوقٌَِس اْا َاقًِ َعلَ

180. Tatimmah. Jenis satu gantang yang wajib itu adalah qut yang wajib padanya satu 
persepuluh atau setengahnya, kerana nas datang pada sebahagian dari segala yang 
dikeluarkan satu persepuluh seperti gandum dan tamar dan zabib. Dikiaskan bakinya di 
atasnya dengan menasabah mengenyangkan.  

 
ْ دِ  ٌُْل َ ْنُزوعِ اازُّ ٌِْ  َوهَُو اَ ٌَ  ٌَا ٌِس َغ َو ًِ َ ْعنَاهُ اَ ٌَ  َوُ ْ ٌ  اَْي ٌُْنَزْع . َوٌُْ ِزُ  اْْلَقِطُ ِاثُ ُوتِِ   ًِ ااّصِ ٌَ 

 .َوإِْ َزاُء كُّ ٍ ِ ْ  ااثََّلثَِة ِاَ ْ  هَُو قُوتُ ُ، َ َواٌء َكاَ  ِ ْ  أَْهِ  اْا َاِدٌَِة أَْي اْاَ اِ َلةِ . ُزْ دُهَُ ا

181. Memada aqit25 kerana sabitnya didalam dua kitab yang sahih. Ianya adalah susu 
kering yang tidak dibuangkan buihnya. Pada maknanya susu dan jubn yang tidak 
dibuangkan buihnya. Memada setiap satu daripada tiga ini bagi orang yang ia menjadi 
qutnya, samaada dia penduduk pedalaman atau orang pekan.  

 
ْ ِد ِ ْ  ذَِاَك  َََل ٌُْ ِز ُ   َوََل اْاَ ِ ٌُض َوََل ،َوَكذَا ََل ٌُْ ِزُ  اْاَكْشُك َوهَُو  ِفَتْحِ اْاَكاِف َ ْعُلوفٌ . أَّ ا َ ْنُزوعُ اازُّ

اْاَ ْصُ  َوََل ااّ ْ ُ  َوََل االّْ ُي َوََل ُ َ لٌّح ِ ْ  اْْلَقِِط أَْ َ دَ َكثَْلةُ اْاِ ْلحِ َ ْوَهَلهُ،  ِِ ََلِف اْاِ ْلحِ اْاٌَِ ٌِل  ٌَُْ ِزُ ، 
 .اَِكْ  ََل ٌُْ َ ُب اْاِ ْلُح  ٌَُْ ِلُا قَْدًلا ٌَكُوُ  َ ْ ُض اْْلَقِِط ِ ْن ُ َصاًعا

182. Adapun yang dibuangkan buih daripada demikian itu maka tidak memada. Begitu 
juga tidak memada kasyk* yang dimaklumi dan tidak susu masam dan tidak dadih dan 
tidak minyak sapi dan tidak daging dan tidak aqit yang digaramkan yang banyak 
garamnya merosakkan jauharnya. Bersalahan yang sedikit masin, maka ia memada, 

                                                 
25

. aqit dan jubn adalah keju – cheese. Mawrid. 
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akan tetapi garam itu tidak dikira maka dia mengeluarkan kadar yang semata-mata 
aqitnya satu gantang.  

 
ٍ  ِ وَ  ًّ ٌِْل ُ َواٌِِّ  َكَواٍَد َلِشٌٍد َوأَْ نَ ِ ُُ  ِتَْ ِلٌِكِ ،  ِِ ََلِف َغ ِ ِْلَنّ ُ ٌَْ تَِق ُّ ًّ ْْلَْصِ  أَْ  ٌُْ ِلَا ِ ْ  َ اِاِ  َزَكاةَ ُ َواٌِِّ  اْا َنِ

 .ََل ٌَُ وُز إْ َلاُ َها َعْن ُ إَّل  ِِإْذنِ ِ 

183. Boleh asal mengeluarkan dari hartanya akan zakat anak waliannya yang kaya 
kerana dia boleh tersendiri memberi milik kepadanya, bersalahan anak yang telah 
cerdik dan ajnabi tidak harus mengeluarkan fitrah darinya melainkan dengan izinnya.  

 
َواَْو اْشتََلَك ُ وِ َلاِ  أَْو ُ وِ ٌل َوُ ْعِ ٌل  ًِ َلقٌٍِ  اَِزَي كُّ  ُ وِ ٍل قَْدُل ِ ّصتِِ  ََل ِ ْ  َواِ  ِِ  َكَ ا َوقََي  ًِ 

َح  ِِ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  ِنَاًء َعلَى َ ا َ ّل ِ ْ  أَّ  اْْلََصّح  اْاِ ْنَهااِ،  َْ  ِ ْ  قُوِت َ َ ّ ِ ااّلقٌِِ  َكَ ا عُِلَي ِ ّ ا َ ّل َوُصّلِ
ي  .أَنَّها تَِ ُب اْ تِدَاًء َعلَى اْاُ َؤدّ  َعْن ُ ثُّي ٌَتََ ّ لَُها اْاُ َؤدِّ

184. Kalau dua orang kaya atau seorang kaya dan seorang papa berkongsi pada 
seorang hamba lazim setiap daripada yang kaya kadar habuannya, tidak dari apa yang 
wajib baginya sepertimana jatuh didalam Minhaj, bahkan dari qut tempat hamba itu 
sepertimana diketahui daripada apa yang telah alu dan dijelaskan didalam Majmuk 
kerana bina di atas apa yang telah lalu daripada bahawa yang paling sahih bahawa 
zakat fitrah wajib mula-mula di atas orang yang dibayarkan kemudian orang yang 
membayar menanggungnya. 

 
ْشعَاِلَها  ِِصْدِ   َاِذِاَها. أَْي ااّزَكَواِت َعلَى ُ ْ تََ قٌَِّها ًِ قَْ ِي ااّصدَقَاتِ :  َْصٌ  + ٌَْت  ِذَِاَك إِلِ َوذََكَلَها .  َو ُّ ِ

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ًِ اْْلُّيِ َوهَُو أَْنَ ُب ِ ْ  ِذْكِل اْاِ ْنَهااِ اََها  ِ َلِ  ًّ اْاُ َصنُِّف  ًِ آَ ِل ااّزَكاِة تَ َعًا ِاْ َِ اِي ااّشا ِِع
ِء َواْا َنٌَِ ةِ  ًْ ِ  َْعدَ قَْ ِي اْافَ ًّ  .تَ َعًا ِاْلُ َزنِ

185. Fasal pada pembahagian sedekah, iaitu zakat ke atas orang yang berhak 
kepadanya. Dinamakan ia dengan demikian itu kerana ia menyedarkan benar si 
pemberinya. Musannif menyebutkannya pada akhir bab zakat kerana mengikut Syafi‟e 
r.a didalam al Umm yang mana ia lebih menasabah dari sebutan Minhaf akannya 
kerana mengikut Muzni selepas pembahagian fai‟ dan ghanimah. 
 

ِي  ٌََانَُها  (َوتُْد َُي ااّزَكاةُ  )  (اْْلَْصنَاِف ااثَّ انٌَِِة  )َ ِ ٌيِ  (إاَى  )ِ ْ  أَْي ِصْنٍف َكاَ  ِ ْ  أَْصنَا َِها ااثَّ انٌَِِة اْاُ تَقَدِّ
إنَّ ا ااّصدَقَاُت  }ااِّذٌَ  ذََكَلهُْي اّاُ تَعَااَى  ًِ ِكتَا ِِ  اْاعَِزٌِز  ًِ قَْوا  تَعَااَى  ) َوهُْي ،ِعْندَ ُوُ وِدِهْي  ًِ َ َ ّ ِ اْاَ ا ِ 

قَاِب َواْا َاِلِ ٌَ  َو ًِ َ  ٌِِ  اّاِ َواْ ِ  ااّ  ٌِِ   ٌَْها َواْاُ َؤاّفَِة قُلُو ُُهْي َو ًِ ااّلِ  {ِاْلفُقََلاِء َواْاَ َ اِكٌِ  َواْاعَاِ ِلٌَ  َعلَ
) . ِ ٌْ ٌِْلِهْي، َوهَُو ُ ْ َ ٌي َعلَ  .َوإِنَّ ا َوقََي اْاِ ََلُف  ًِ اْ تٌِعَا ِِهيْ . قَْد عُِلَي ِ ْ  اْاَ ْصِل  ِِإنَّ ا أَنَّها ََل تُْصَلُف ِا َ

186. (Diberikan zakat) kepada mana-mana asnaf i.e kelompok daripada asnaf-
asnafnya yang lapan yang terdahulu keterangannya (kepada) semua (asnaf-asnaf 
yang lapan) di sisi ujud mereka pada tempat harta. Mereka itu (orang yang Allah taala 
sebutkan didalam kitabNya yang mulia pada kataNya “sedekah itu hanyalah untuk 
para fakir dan miskin dan pekerjanya dan orang yang dijinakkan hati mereka dan 
pada hamba dan orang yang berhutang dan pada sabilillah dan ibnu sabil). 
Sungguh telah diketahui dari had ini dengan bahawa ianya tidak dipalingkan kepada 
selain mereka, yang mana ia diijmakkan di atasnya. Khilaf hanyalah jatuh pada 
meratakan mereka. 

 
َوأََ اَف  ًِ اْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ِة ااّصدَقَاِت إاَى اْْلَْصنَاِف اْْلَْل َعَِة اْْلُواَى  ََِلِي اْاِ ْلِك َوإِاَى اْْلَْل َعَِة اْْلَِ ٌَلِة  ِِفً 

ااّظْل ٌِِّة ِاْ ِْشعَاِل  ِِإْطََلِ  اْاِ ْلِك  ًِ اْْلَْل َعَِة اْْلُواَى َوتَْقٌٌِِدِه  ًِ اْْلَْل َعَِة اْْلَِ ٌَلِة، َ تّى إذَا اَْي ٌَْ ُصْ  ااّصْلُف 
 . ًِ َ َصاِل َِها اْ تَْلَ َي،  ِِ ََل ِِ   ًِ اْْلُواَى َعلَى َ ا ٌَأْتًِ
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187. Pada ayat yang mulia itu Dia menyandarkan sedekah kepada empat asnaf yang 
pertama dengan lam milik dan kepada empat yang akhir dengan “pada” kerana 
menyedarkan dengan tidak terkait pemilikkan pada empat yang pertama dan terkaitnya 
pada empat yang akhir26, hinggakan apabila tidak terhasil pemalingan itu pada tempat 
palingannya ia diminta balik, bersalahan milik pada empat yang pertama itu di atas apa 
yang akan datang.  

 
 َاْْلَّوُ  اْافَِقٌُل َوهَُو َ ْ  ََل .  َوأَنَا أَْذكُُلهُْي َعلَى نَْظِي اْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ةِ ،َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  تَْعِلٌِف َهِذِه اْْلَْصنَافِ 

ٌَْلَها  َ اَ  اَ ُ َوََل َكْ َب ََلئٌِ   ِِ  ٌَقَُي َ ِ ٌعُُهَ ا أَْو َ ْ ُ وعُُهَ ا َ ْوقِعًا ِ ْ  ِكفَاٌَتِِ ، َ ْطعًَ ا َوَ ْل ًَ ا َوَ ْ َكنًا َوَغ
نِِ ، َكَ ْ  ٌَْ تَاُا إاَى َعَشَلٍة َوََل ٌَْ ِلُك أَْو ََل ٌَْكتَِ ُب إَّل  ِ ّ ا ََل  ُدّ اَ ُ ِ ْن ُ َعلَى َ ا ٌَِلٌُ   َِ اِاِ  َوَ اِ  ُ َ ّوِ

ٌِْ  أَْو ثَََلثَةً أَْو أَْل َعَةً، َوَ َواٌء أََكاَ  َ ا ٌَْ ِلكُ ُ نَِصا ًا أَْي أَقَّ  أَْي أَْكثَلَ   .ِدْلَهَ 

188. Musannif diam dari ta‟rif asnaf-asnaf ini, dan aku menyebutkan mereka di atas 
susunan ayat yang mulia itu, maka yang pertama adalah fakir. Ia adalah orang yang 
tidak ada harta dan usaha yang layak dengannya yang jatuh semua keduanya atau 
himpunan keduanya pada kecukupannya, nisbah makanan dan pakaian dan tempat 
tinggal dan selainnya daripada apa yang tidak dapat tidak dia darinya, di atas apa yang 
layak dengan keadaannya dan keadaan orang tanggungannya, serti orang yang 
berhajat kepada sepuluh dan dia tidak memiliki dan tidak dapat mengusahakan 
melainkan dua dirham atau tiga atau empat, samaada apa yang dia miliki satu nishab 
atau kurang atau lebih.  

 
َوهَُو َ ْ  اَ ُ َ اٌ  أَْو َكْ ٌب ََلئٌِ   ِِ  ٌَقَُي َ ْوقِعًا ِ ْ  ِكفَاٌَتِِ  َوََل ٌَْكِفٌِ ، َكَ ْ  ٌَْ ِلُك أَْو ٌَْكتَِ ُب . َوااثّانًِ اْاِ ْ ِكٌ ُ 

 .َواْاُ َلادُ أَنّ ُ ََل ٌَْكِفٌِ  اْاعُُ ُل اْا َاِابُ . َ ْ عَةً أَْو ثََ انٌَِةً َوََل ٌَْكِفٌِ  إَّل َعَشَلةٌ 

189. Keduanya orang miskin. Ia adalah orang yang punya harta atau usaha yang layak 
dengannya yang jatuh pada tempat kecukupannya dan ia tidak memadainya, seperti 
orang yang memilik atau boleh mengusahakan tujuh atau lapan dan tidak memadainya 
melainkan sepuluh. Yang dikehendaki bahawa tidak memadainya umurnya yang ghalib.  

 
ٌُْل ُ ْ تَااٍ، َكُ ْكتَِ ٍب كُّ  ٌَْوٍي قَْدَل  َوٌَْ نَُي  َْقَل ااّشْ ِا َوَ ْ َكنَتَ ُ ِكفَاٌَتُ ُ  ِنَفَقَِة قَِلٌٍب أَْو َزْواٍ أَْو َ ٌٍِّد، ِْلَنّ ُ َغ

ٍ ٌَتَأَتّى ِ ْن ُ تَْ ِصٌلُ ُ َواْاَكْ ُب ٌَْ نَعُ ُ ِ ْن ُ ، َواْشتِ َااُ ُ  ِنََوا َِ  َواْاَكْ ُب ٌَْ نَعُ ُ ِ ْنَها،ِكفَاٌَتِ ِ  ًّ  َلَْشتِ َااُ ُ  ِِعْلٍي َشْلِع
ٌِْ  . ِْلَنّ ُ  َْلُض ِكفَاٌَةٍ  ًٌْ ا َ ْ َكنُ ُ َوَ اِدُ  ُ َوثٌَِا ُ ُ َوكُتٌُب اَ ُ ٌَْ تَاُ َها، َوََل َ اٌ  اَ ُ َغائٌِب  َِ ْلَ لَتَ َوََل ٌَْ نَُي ذَِاَك أَ

 .أَْو ُ َؤّ ٌ ،  ٌَُْعَطى َ ا ٌَْكِفٌِ  إاَى أَْ  ٌَِصَ  إاَى َ اِاِ  أَْو ٌَِ ّ  اْْلََ ُ  ِْلَنّ ُ اْْلَ   َِقٌٌل أَْو ِ ْ ِكٌ ٌ 

190. Menegah status fakir dan miskin seorang oleh cukupnya dengan nafkah dari 
kerabat atau suami atau penghulu kerana dia tidak berhajat, sama seperti orang yang 
dapat mengusahakan setiap hari kadar kecukupannya, dan sibuknya dengan amal 
ibadat sunat dan kerja yang menegah dia dari kecukupannya, tidak sibuknya dengan 
ilmu syariat yang dapat dia menghasilkannya yang mana bekerja menegah dia darinya 
kerana ia fardhu kifayah. Tidak menegah demikian itu juga tempat tinggalnya dan 
khadamnya dan pakaiannya dan kitabnya yang dia perlukan, dan tidak hartanya yang 
ghalib dua marhalah atau yang ditempohkan, maka diberikan dia apa yang 
mencukupinya hingga dia sampai kepada hartanya atau sampai tempohannya kerana 
dia sekarang ini fakir atau miskin. 

 

                                                 
26

. Pada empat yang pertama bahawa mereka memiliki dengan semata-mata ambil. Pada empat yang kedua mereka 

tidak memiliki dengan semata-mata ambil, bahkan disyaratkan menggunakannya pada tempat yang mereka ambil 

untuknya. 
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َوااثّاِاُث اْاعَاِ ُ  َعلَى ااّزَكاِة َكَ اعٍ ٌُْ  ٌَِها َوَكاتٍِب ٌَْكتُُب َ ا أَْعَطاهُ أَْل َاُب اْْلَْ َواِ  َوقَاِ ٍي َوَ اِشٍل ٌَْ َ عُُهْي أَْو 
  َََل َ ّ  اَُهَ ا  ًِ ااّزَكاِة  َْ  ِلْزقُُهَ ا  ًِ ُ ُ ِس اْاُ ُ ِس اْاَ ْلَصِد ،ٌَْ َ ُي ذَِوي اا ُّْهَ اِ  ََل قَاٍض َوَوا ٍ 

 .ِاْلَ َصاِاحِ 

191. Ketiganya : „amil zakat serti sai‟e yang mengumpulkannya dan katib yang menulis 
apa yang diberikan oleh tuan-tuan harta dan qasim dan hasyir yang menghimpunkan 
mereka atau menghimpunkan orang yang mempunyai saham, tidak qadhi dan wali, 
maka tidak ada hak bagi kedua mereka pada zakat bahkan gaji mereka pada khumusul 
khumus yang diperuntukkan untuk maslahat umum. 

 
 َوهَُو َ ْ  أَْ لََي َونٌِّتُ ُ َ ِعٌفَةٌ  ٌَُتَأَاُّف ِاٌَْقَو  إٌَ انُ ُ، أَْو َ ْ  . َ ْ ُي ُ َؤاٍّف ِ ْ  ااتّأِْاٌفِ .َوااّلا ُِي اْاُ َؤاّفَةُ قُلُو ُُهيْ 

ٌِْلِه أَْو َكاٍف اَنَا َشّل َ ْ  ٌَِلٌِ   ْ ََلِي قَِوٌّةٌ َواَِكْ  اَ ُ َشَلٌف  ًِ قَْوِ ِ  ٌُتََوقُّي  ِِإْعَطائِِ  إْ ََلُي َغ أَْ لََي َونٌِّتُ ُ  ًِ اإْلِ
 .ِ ْ  كُفّاٍل أَْو َ انِِعً َزَكاةٍ 

192. Keempatnya : orang yang dijinakkan hati mereka. “ ُ َاْلُمَؤلَّف” jamak “ ُمَؤلَّفٍم” daripada 
 Ia adalah orang yang memeluk islam sedang hatinya lemah maka dijinakkan dia .”التَّ ِْليفِ “
supaya kuat imannya, atau orang yang memeluk islam dan niatnya didalam islam kuat 
akan tetapi dia punya kemuliaan dikalangan kaumnya yang diharapkan islam selain dia 
dengan memberikannya zakat, atau dia dapat menegah dari kita akan kejahatan orang 
yang disekelilingnya daripada orang kafir dan yang enggan mengeluarkan zakat.  
 

ٌٍْ  ٌُْ عَُث ِاذَِاكَ  ٌْنَا ِ ْ  َ   َقَْوُ  اْاَ اَوْلِدّيِ .  ََهذَاِ  اْاِقْ َ اِ  اْْلَِ ٌَلاِ  إنَّ ا ٌُْعَطٌَاِ  إذَا َكاَ  إْعَطاُؤهَُ ا أَْهَوَ  َعلَ
ٌِْهيْ " ٌْ ِ " ٌُْعتَ َُل  ًِ إْعَطاِء اْاُ َؤاّفَِة اْ تٌَِاُ نَا إاَ ٌِْ  اْْلَّواَ ْنفَ ٌِْل ااّصِ أَّ ا هَُ ا  َََل ٌُْشتََلطُ  ٌِِهَ ا . َ ْ ُ وٌ  َعلَى َغ

ُهَ ا نَعَيْ . ذَِاَك َكَ ا هَُو َظاِهُل َكََلِ ِهيْ   .َوَهْ  تَكُوُ  اْاَ ْلأَةُ ِ ْ  اْاُ َؤاّفَِة ؟ َوْ َهاِ  أََص ُّ

193. Maka dua bahagian yang akhir ini hanyalah diberikan zakat apabila memberikan 
kedua mereka lebih ringan di atas kita dari menghantar tentera untuk demikian itu. Maka 
kata Mawardi “diiktibarkan pada memberikan orang yang dijinakkan hati itu hajat kita 
kepada mereka” ditanggungkan di atas selain dua kumpulan yang pertama itu. Adapun 
kedua mereka maka tidak disyaratkan demikian itu sepertimana ianya zahir kalam 
mereka. Adakah boleh perempuan menjadi orang yang dijinakkan hati? Dua wajah. 
Yang paling sahih dari keduanya ia.  

 
قَابُ  ٌِْل إْذِ  َ ادَاتِِهْي أَْو قَْ َ  ُ لُوِ  .َواْاَ اِ ُس ااّلِ ،  ٌَُْعَطْوَ  َواَْو  ِ َ ٌِْل ُ َزّكٍ  َوهُْي اْاُ َكاتَ ُوَ  ِكتَا َةً َصِ ٌَ ةً ِا َ

ً  َََل ٌُْعَطى ِ ْ  َزَكاتِِ  . اانُُّ وِي َ ا ٌُِعٌنُُهْي َعلَى اْاِعتِْ  إْ  اَْي ٌَكُْ  َ عَُهْي َ ا ٌَِفً  ِنُُ وِ ِهيْ  أَّ ا ُ َكاتَُب اْاُ َزّكِ
ٌِْ  َ َي َكْونِِ  ِ ْلَك ُ  ٌْئًا ِاعَْوِد اْافَائِدَِة إاَ  .َش

194. Yang kelimanya : hamba mukatab dengan kitabah yang sah bagi selain orang 
yang memberikan zakat maka mereka diberikan walaupun tanpa izin penghulu mereka 
atau sebelum sampai ansuran apa yang membantu mereka di atas merdeka jika tidak 
ada bersama mereka apa yang mencukupi ansuran mereka. Adapun mukatab milik 
orang yang mengeluaran zakat maka tidak diberikan sedikitpun daripada zakatnya 
kerana kembali faedahnya kepada dirinya bersama keadaannya miliknya. 

 
َ ْ  تَدَاٌََ  ِانَْفِ ِ   ًِ ُ  َاحٍ، َطاَعةً َكاَ  أَْو ََل، َوإِْ  َصَل َ ُ  ًِ َ ْعِصٌٍَة، أَْو  ًِ :  َوهَُو ثَََلثَةٌ .َوااّ اِدُس اْا َاِليُ 

ٌُْ  َوََل ٌَْقِدَل َعلَى  ٌِْل ُ  َاحٍ َكَ ْ ٍل َوتَاَب َوَظّ  ِصْدقَ ُ أَْو َصَل َ ُ  ًِ ُ  َاحٍ  ٌَُْعَطى َ َي اْاَ اَ ِة  ِأَْ  ٌَِ ّ  اادّ َغ
 . ِِ ََلِف َ ا اَْو تَدَاٌََ  ِاَ ْعِصٌٍَة َوَصَل َ ُ  ٌَِها َواَْي ٌَتُْب َوَ ا اَْو اَْي ٌَْ تَْج  َََل ٌُْعَطى. َو َائِ ِ 

195. Keenamnya : orang yang berhutang. Ianya tiga: orang yang berhutang untuk 
dirinya pada perkara mubah samaada ketaatan atau tidak sekalipun dia 
memalingkannya pada maksiat atau pada yang tidak mubah seperti arak dan dia telah 
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taubat dan disangkakan benar taubatnya atau dia memalingkannya pada yang mubah 
maka diberikan dia serta hajat dengan bahawa sampai tempoh hutangnya dan dia tidak 
kuasa menyempurnakanya, bersalahan kalau dia berhutang untuk maksiat dan dia 
memalingkannya padanya dan tidak bertaubat maka tidak diberikan dia dan keadaan 
kalau dia tidak berhajat tidak diberikan dia. 
 

ٌِْ  تَنَاَزَعتَا  ًِ قَتٌٍِ  اَْي ٌَْظَهْل قَاتِلُ ُ   ٌَْ  قَ ٌِلَتَ ٌَْ  اْاقَْوِي َكأَْ  َ اَف  ِتْنَةً  َ ٌِْ  أَْي اْاَ اِ   َ ْصََلحِ ذَاِت اْا َ أَْو تَدَاٌََ  إِلِ
ٌَةَ تَْ ِكٌنًا ِاْلِفتْنَِة،  ٌَُْعَطى َواَْو َغنًٌِّا تَْلِغٌ ًا  ًِ َهِذِه اْاَ ْكَلَ ةِ   . َتَْ ِ ُ  اادِّ

196. Atau dia berhutang untuk mendamaikan perbalahan iaitu yang jatuh di antara 
kaum seperti bahawa dia takutkan fitnah dua kabilah yang berbalah pada seorang 
mangsa bunuh yang tidak zahir pembunuhnya maka dia menanggung diatnya demi 
menenangkan fitnah itu maka diberikan dia walaupun dia kaya kerana menggemarkan 
kemuliaan ini.  
 

ًعا  ِااّ َ اِ ،  ِِ ََلِف َ ا إذَا َ ِ َ   أَْو تَدَاٌََ  ِاَ َ اٍ   ٌَُْعَطى إْ  أَْعَ َل َ َي اْْلَِصٌِ  أَْو أَْعَ َل َوْ دَهُ َوَكاَ  ُ تَ َّلِ
ْذ ِ   . ِاإْلِ

197. Atau dia berhutang untuk menjamin maka diberikan dia jika dia papa serta orang 
yang dijaminnya atau dia sahaja yang papa dan adalah dia menjamin dengan sukarela, 
bersalahan keadaan apabila dia menjamin dengan izin.  
 

عٌ  ِاْاِ َهاِد  ٌَُْعَطى َواَْو َغنًٌِّا إَعانَةً اَ ُ َعلَى اْا َْزوِ .َوااّ ا ُِي َ  ٌُِ  اّاِ تَعَااَى  . َوهَُو َغاٍز ذََكٌل ُ تََطّوِ

198. Ketujuhnya : sabilillah taala. Ia adalah orang yang berperang yang lelaki lagi 
sukarela dengan berjihad maka diberikan dia walapun dia seorang kaya kerana 
membantunya di atas perang. 
 

 . َوهَُو ُ ْنِشُ  َ فٍَل ِ ْ   َلَِد ااّزَكاِة أَْو ُ ْ تَاٌز  ِِ   ًِ َ فَِلِه إْ  اْ تَاَا َوََل َ ْعِصٌَةَ  َِ فَِلهِ .َوااثّاِ ُ  اْ ُ  ااّ  ٌِ ِ 

199. Kelapannya : ibnu sabil. Ia adalah orang yang memulakan perjalanan dari negeri 
harta zakat atau melintasinya pada safarnya jika dia berhajat dan tidak maksiat pada 
safarnya. 
 

ٌِْلِه ِ ْ  اْ تِْ قَاِ  ااّزَكاِة َوَعدَِ ِ  َعِ َ   ِِعْلِ ِ ، َوَ ْ  ََل ٌَْعلَُي  َِإْ  ادَّعى : تَْن ٌِ ٌ  َ ْ  َعِلَي اادّا ُِي ِ ْ  إَ اٍي أَْو َغ
َ   ََِل ٌَِ ٌٍ ، أَْو ادَّعى  َْقًلا أَْو َ ْ َكنَةً  ََكذَِاَك، ََل إْ  ادَّعى ِعٌَاًَل أَْو تَلََف َ اٍ  عُِلَف أَنّ ُ اَ ُ  َ ْعَف إْ ََلٍي ُصدِّ

َ  َغاٍز َواْ ُ  ااّ  ٌِِ   ََِل ٌَِ ٌ ٍ .  ٌََُكلُّف  ٌَِّنَةً ِا ُُهواَتَِها، َكعَاِ ٍ  َوُ َكاتٍَب َوَغاِلٍي َو َِقٌِّة اْاُ َؤاّفَةِ   َِإْ  تََ لّفَا . َوُصدِّ
 .َعّ ا أََ ذَا ِْلَْ ِلِ  اْ تََلدّ ِ ْنُهَ ا َ ا أََ ذَاهُ 

200. Tanbih. Orang yang pemberi zakat saaada imam atau selainnya tahukan halnya 
bahawa dia berhak zakat atau tidaknya dia amalkan pengetahuannya dan orang yang 
dia tidak tahukan halnya maka jika dia mendakwa lemah islamnya dibenarkan dia tanpa 
sumpah atau dia mendakwa fakir atau miskin maka seperti itu, melainkan jika dia 
mendakwa ada keluarga atau binasa harta yang diketahui bahawa dia memilikinya 
maka diberati dengan dengan keterangan kerana mudahnya, sama seperti „amil dan 
mukatab dan orang yang berhutang dan muallaf*. Dibenarkan orang yang berperang 
dan ibnu sabil tanpa sumpah. Maka jika kedua mereka menyimpang dari apa yang 
mereka ambil kerananya diminta balik dari mereka apa yang mereka ambil.  
 

 ِ ٌْ َ ٌِْ  أَْو َعْدٍ  َواْ َلأَت ٌَْ  اانّاِس َوتَْصِدٌُ  دَائٍِ   ًِ اْا َاِلِي . َواْا ٌَِّنَةُ هُنَا إْ  َاُل َعْداَ َوٌُْ نًِ َعْ  اْا ٌَِّنَِة اْ تِفَاَ ةٌ  َ
 .َوَ ٌٍِّد ِاْلُ َكاتَبِ 
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201. Keterangan disini adalah khabar oleh dua lelaki adil atau seorang lelaki adil dan 
dua perempuan. Mengkayakan dari keterangan itu oleh masyhur di antara manusia dan 
pembenaran tuan hutang pada orang yang berhutang dan penghulu bagi mukatab.  
 

 َوِاْ َِ اِي أَْ  ٌَْشتَِلَي اَ ُ ذَِاَك .َوٌُْعَطى  َِقٌٌل َوِ ْ ِكٌٌ  ِكفَاٌَةَ عُُ ٍل َغاِاٍب  ٌََْشتَِلٌَاِ   َِ ا ٌُْعَطٌَانِِ  َعقَاًلا ٌَْ تَِ َّلنِ ِ 
أَّ ا َ ْ  ٌُْ ِ ُ  اْاَكْ َب  ِِ ْل ٍَة  ٌَُْعَطى َ ا . َهذَا  ٌَِ ْ  ََل ٌُْ ِ ُ  اْاَكْ َب  ِِ ْل ٍَة َوََل تَِ اَلةٍ . َكَ ا  ًِ اْا َاِزي

 .ٌَْشتَِلي  ِِ  آََلتَِها، أَْو  ِتَِ اَلٍة  ٌَُْعَطى َ ا ٌَْشتَِلي  ِِ  َ ا ٌُْ ِ ُ  ااتَِّ اَلةَ  ٌِِ  َ ا ٌَِفً ِلْ َ  ُ  ِِكفَاٌَتِِ  َغاِا ًا

202. Diberikan fakir dan  miskin kecukupan umur yang  ghalib maka dia membeli 
dengan apa yang diberikan akan „aqar yang boleh dia mendapatkan hasil darinya27. 
Boleh imam membelikan demikian itu untuknya sepertimana pada orang yang 
berperang. Ini pada orang yang tidak pandai usaha dengan pertukangan dan 
perniagaan. Adapun orang yang pandai berusaha dengan satu satu pertukangan maka 
diberikan dia apa yang dia boleh beli dengannya akan alat-alatnya, atau dengan 
perniagaan maka diberikan dia apa yang dia boleh beli dengannya barang yang dia 
pandai berniaga padanya kadar yang untungnya cukup untuk kecukupannya pada 
ghalibnya.  
 

ٌْنِِهَ ا ٌِْ  َ ا َعَ َزا َعْن ُ ِ ْ  َو َاِء دَ ٌِْل إْصََلحِ ذَاِت اْا َ لُ ُ . َوٌُْعَطى ُ َكاتٌَب َوَغاِلٌي ِا َ َوٌُْعَطى اْ ُ  َ  ٌٍِ  َ ا ٌَُوّصِ
َوٌُْعَطى َغاٍز َ اَ تَ ُ  ًِ َغْزِوِه ذََها ًا َوإٌَِا ًا َوإِقَاَ ةً، اَ ُ . َ ْقَصدَهُ أَْو َ ااَ ُ إْ  َكاَ  اَ ُ  ًِ َطِلٌِقِ  َ ا ٌ 

ًَ أَْو َطاَ  َ فَُلهُ، َوَ ا ٌَْ ِ ُ  َزادَهُ َوَ تَاَع ُ . َوٌَْ ِلكُ ُ  َََل ٌُْ تََلدُّ ِ ْن ُ .َوِاِعٌَاِا ِ  َوٌَُهٌّأُ اَ ُ َ ْلكُوٌب إْ  اَْي ٌُِطْ  اْاَ ْش
َ اُي أَْو اْاَ اِاُك َ ا ٌََلاهُ . إْ  اَْي ٌَْعتَْد ِ ثْلُ ُ َ ْ لَُهَ ا، َكاْ ِ  َ  ٌِ ٍ  . َواْاعَاِ ُ  ٌُْعَطى أُْ َلةَ ِ ثِْل ِ . َواْاُ َؤاّفَةُ ٌُْعِطٌَها اإْلِ

 .َوَ ْ   ٌِِ  ِصفَتَا اْ تِْ قَاٍ  َكفَِقٌٍل َوَغاِلٍي ٌَأُْ ذُ  ِِإْ دَاهَُ ا

203. Diberikan mukatab dan orang yang berhutang kerana selain mendamaikan 
perbalahan apa yang mereka lemah darinya untuk membayar hutang mereka. Diberikan 
ibnu sabil apa yang menyampaikan dia kepada tempat tujuannya atau hartanya jika dia 
memiliki harta pada jalannya. Diberikan orang yang berperang hajatnya pada 
perangnya, pergi dan balik dan bermukim disana, untuk dia dan untuk keluarganya, dan 
dia memilikinya maka tidak diminta balik darinya. Disediakan untuknya tunggangan jika 
dia tidak kuasa berjalan atau jauh perjalanannya dan apa yang membawa bekalannya 
dan barang-barangnya jika bukan adat orang yang seumpama dia memikulnya, seperti 
ibnu sabil. Muallaf diberikan oleh imam atau pemilik apa yang dia nampak patut. „Amil 
diberikan upah seumpamanya. Orang yang ada padanya dua sifat berhak zakat seperti 
fakir dan orang yang berhutang mengambil dengan satu daripada keduanya.  
 

َ اُي َواَْو  ِنَائِ ِِ  َوُوِ دُوا، ِاَظاِهِل اْْلٌَةِ  (َو  ) . ٌَِ ُب تَْعِ ٌُي اْْلَْصنَاِف ااثَّ انٌَِِة  ًِ اْاِقْ ِي إْ  أَْ َكَ   ِأَْ  قََ َي اإْلِ
َ اُي َوَوَ دَ  َْعَ ُهْي َوَ َب اادّْ ُي   (إاَى َ ْ  ٌُوَ دُ ِ ْنُهْي  ) َِإْ  اَْي ٌُْ ِكْ   ِأَْ  قََ َي اْاَ اِاُك إْذ ََل َعاِ َ ، أَْو اإْلِ

 .َوتَْعِ ٌُي َ ْ  ُوِ دَ ِ ْنُهيْ 

204. Wajib meratakan asnaf-asnaf yang lapan pada pembahagian zakat jika terboleh, 
dengan bahawa imam atau naibnya yang membahagi-bahagikannya dan didapati asnaf-
asnaf itu kerana zahir ayat tersebut. Maka jika tidak terboleh, dengan bahawa pemilik 
yang membahagi-bahagikannya kerana tidak ada „amil atau imam dan dia mendapati 
sebahagian mereka wajib memberikannya (kepada orang yang didapati daripada 
mereka) dan meratakan orang yang didapati daripada mereka.  
 

                                                 
27

. hartanah seperti rumah. 
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َ اِي تَْعِ ٌُي آَ اِد كُّ ِ ِصْنٍف َوَكذَا اْاَ اِاُك إْ  اْنَ َصُلوا  ِاْا َلَِد َوَو ّى  ِِهْي اْاَ ا ُ   َِإْ  اَْي ٌَْنَ ِصُلوا أَْو . َوَعلَى اإْلِ
ِاِذْكِلِه  ًِ اْْلٌَِة  (اَْي ٌَُ ْز اَِلْقتَِصاُل َعلَى أَقَّ  ِ ْ  ثَََلثٍَة ِ ْ  كُّ ِ ِصْنٍف )ََل َو ّى  ِِهْي اْاَ اُ   (َو  )اْنَ َصُلوا 

 . ِِصٌ َِة اْاَ ْ يِ، َوهَُو اْاُ َلادُ  ِِفً َ  ٌِِ  اّاِ َواْ ِ  ااّ  ٌِِ  ااِّذي هَُو ِاْلِ ْنِس 

205. Kena di atas imam meratakan individu didalam setiap asnaf begitu juga pemilik 
jika mereka itu terhingga pada tempat harta dan cukup harta itu dengan mereka. Maka 
tidak mereka itu tidak dapat dihingga atau terhingga (dan) tidak cukup harta itu dengan 
mereka tidak harus menghadkan (di atas kurang dari tiga orang dari setiap asnaf) 
kerana disebutkan ia didalam ayat itu dengan sighah jamak yang mana ia yang 
dikehendaki dengan “fi sabilillah” dan “ibnu sabil” yang mana ianya untuk jenis.  
 

ٌُْث َكاَ  أَْ  ٌَكُوَ  َواِ دًا إْ  َ َصلَْت  ِِ  اْاِكفَاٌَةُ .  َِإنّ ُ ٌَْ قُطُ إذَا قََ َي اْاَ اِاكُ  (إَّل اْاعَاِ َ   )  .َوٌَُ وُز َ 

206. (Melainkan „amil) maka ia digugurkan apabila pemilik yang membahagi-
bahagikan. Harus sekira-kira ada „amil bahawa adalah dia seorang jika cukup 
dengannya.  
 

ٌِْل اْاعَاِ ِ  َواَْو َزادَْت َ اَ ةُ  َْعِ ِهيْ  ٌَْ  اْْلَْصنَاِف َغ ْنِف إَّل . َوتَِ ُب ااتّْ ِوٌَةُ  َ ٌَْ  آَ اِد ااّصِ َوََل تَِ ُب ااتّْ ِوٌَةُ  َ
َ اُي َوتَتََ اَو  اْاَ اَ اُت  َتَِ ُب ااتّْ ِوٌَةُ   .أَْ  ٌَْقِ َي اإْلِ

207. Wajib menyamakan di antara asnaf-asnaf yang selain „amil, walaupun lebih hajat 
sebahagian mereka. Tidak wajib menyamakan di antara individu satu asnaf melainkan 
bahawa imam yang membahagikan dan sama hajat-hajat itu, maka wajib menyamakan.  
 

  َِإْ  عُِدَ ْت .َوٌَْ ُلُي َعلَى اْاَ اِاِك َوََل ٌُْ ِزئُ ُ نَْقُ  ااّزَكاِة ِ ْ   َلَِد ُوُ و َِها َ َي ُوُ وِد اْاُ ْ تَِ قٌَِّ  إاَى  َلٍَد آَ لَ 
 ِ ٌْ ٌء َوَ َب نَْقلَُها أَْو اْافَاِ ِ  إاَى ِ ثِْلِهْي  ِأَْقَلَب  َلٍَد إاَ ًْ َوإِْ  عُِدَي . اْْلَْصنَاُف  ًِ  َلَِد ُوُ و َِها أَْو  ََ َ  َعْنُهْي َش

ٌء ُلدّ نَِصٌُب اْا َْعِض أَْو اْافَاِ ُ  َعْن ُ َعلَى اْا َاقٌَِ  إْ  نَقََا نَِصٌ ُُهْي َعْ  ِكفَاٌَتِِهيْ  ًْ .  َْعُ ُهْي أَْو  ََ َ  َعْن ُ َش
َ اُي  َلَ ُ َواَْو  ِنَائِ ِِ  نَْقُ  ااّزَكاِة ُ ْطلَقًا  .أَّ ا اإْلِ

208. Haram di atas pemilik dan tidak memadainya pemindahan zakat dari negeri 
wajibnya serta ujud orang yang berhak kepada negeri lain. Maka jika tidak kedapatan 
asnaf-asnaf pada negeri wajibnya atau lebih dari mereka sesuatu daripada harta zakat 
wajib memindahkannya atau yang lebih itu kepada asnaf yang seumpama mereka pada 
negeri terdekat dengannya. Jika tidak didapati sebahagian asnaf atau lebih darinya 
sesuatu dipulangkan habuan yang sebahagian itu atau yang lebih darinya ke atas baki 
asnaf jika kurang habuan mereka dari kecukupan mereka. Adapun imam maka boleh 
dia memindahkan zakat semata-mata walaupun dengan naibnya.  
 

 .َواَْو اْ تَنََي اْاُ ْ تَِ قُّوَ  ِ ْ  أَْ ِذَها قُوتِلُوا

209. Kalau orang yang berhak zakat enggan mengambilnya diperangi mereka. 
 

ٌِْ  :  َْلعٌ  ٌٌْ   َقَاَ  اْاَ ْدٌُوُ  ِاَصاِ ِب اادّ ٌِْ  دَ ٌْنَك: اَْو َكاَ  َشْ ٌا َعلَ   َفَعََ  ،اْد َْي ِاً ِ ْ  َزَكاتِك َ تّى أَْقِ ٌَك دَ
ٌْنِ ِ  ٌِْ  َعْ  دَ ٌِْ  . أَْ َزأَهُ َعْ  ااّزَكاِة َوََل ٌَْلَزُي اْاَ ْدٌُوَ  اادّْ ُي إاَ ٌْك : َواَْو قَاَ  َصاِ ُب اادّ ٌْك ِْلَُلدّهُ َعلَ اْقِض َ ا َعلَ
 ِ ٌْ ٌْنِِ  اَْي ٌُْ ِزِه . ِ ْ  َزَكاتًِ،  َفَعََ  َصّح اْاقََ اُء َوََل ٌَْلَزُ  ُ َلدُّهُ إاَ ٌِْ  َوَشَلَط أَْ  ٌَْقِ ٌَ ُ ذَِاَك َعْ  دَ  َلَْو دَ ََي إاَ

ٌٌْ   َقَاَ  . َواَْو نََوٌَاهُ  ََِل َشْلٍط َ ازَ . َوََل ٌَِصحُّ قََ اُؤهُ  َِها ٌِْ  دَ َ عَْلتُ ُ َعْ  َزَكاتًِ اَْي ٌُْ ِزِه َعلَى : َواَْو َكاَ  َعلَ
 ِ ٌْ  .ٌُْ ِزئُ ُ َكَ ا اَْو َكاَ  َوِدٌعَةً : َوقٌَِ  . ااّصِ ٌحِ َ تّى ٌَْق َِ  ُ ثُّي ٌَُلدّهُ إاَ

210. Cabangan. Kalau seorang ada di atasnya hutang, maka kata yang berhutang itu 
kepada tuan hutangnya : berikanlah aku zakat kamu supaya aku bayarkan hutang mu, 
maka dia melakukan ia memadainya dari zakatnya dan tidak lazim orang yang 
berhutang itu memberikan kepadanya dari hutangnya. Kalau tuan hutang berkata : 
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bayarlah apa yang ada di atas kamu supaya aku pulangkannya kepada kamu dari zakat 
ku maka dia melakukan sah bayaran hutang itu dan tidak lazim dia memulangkan 
bayaran itu kepadanya. Maka kalau dia memberikannya kepadanya dan mensyaratkan 
bahawa dia membayarkan kepadanya dengan demikian itu dari hutangnya tidak ia 
memadainya dan tidak sah bayaran hutang itu dengannya. Kalau kedua mereka 
meniatkanya tanpa mensyaratkan harus ia. Kalau ada hutang di atas seorang maka 
kata tuan hutangnya : aku jadikan ia dari zakat ku, tidak ia memadainya di atas yang 
sahih hinggakan dia menerima serahannya kemudian memulangka kepadanya. 
Dikatakan ia memadainya sepertimana kalau ianya barang wadiah.  
 

ٌِْهْي  )أَْي ااّزَكاِة  (َوَ ْ َ ةٌ ََل ٌَُ وُز دَْ عَُها  ) ًُّ  َِ اٍ   )اْْلَّوُ  . (إاَ ََلئٍِ   ِِ   (أَْو َكْ ٍب  )َ اِ ٍل ِعْندَهُ  (اْا َنِ
ٌُْل اْاُ َكاتَبِ  (اْاعَْ دُ  )ااثّانًِ  (َو  ) .ٌَْكِفٌ ِ  ٌُْل اْاُ َكاتَِب إْذ ََل َ ّ   ٌَِها ِاَ ْ   ِِ  ِل ٌّ َغ  .َغ

211. (Lima orang tidak harus diberikan) zakat (kepada mereka). Pertamanya : 
(orang yang kaya dengan harta) yang hadhir di sisinya (atau usaha) yang layak 
dengannya yang memadainya. Keduanya : (hamba) yang bukan mukatab kerana tidak 
ada hak pada zakat bagi orang yang ada sifat kehambaan yang selain mukatab.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ( َنُو َهاِشٍي َو َنُو اْاُ ّطِلِب  )ااثّاِاُث  (َو  ) ًَ أَْوَ اُخ  }ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ إّ  َهِذِه ااّصدَقَاِت إنَّ ا ِه
ٌْئًا إّ  } : َوقَاَ  . َلَواهُ ُ ْ ِليٌ  {اانّاِس، َوإِنَّها ََل تَِ  ُّ ِامَحُمٍَُّ َوََل ِْلِ  مَحُمٍَُّ  ٌِْت ِ ْ  ااّصدَقَاِت َش ََل أُِ  ُّ اَكُْي أَْهَ  اْا َ

ًٌْ ا ِاَ َواِاٌِهْي ِاَ  َِل  {اَكُْي  ًِ ُ ُ ِس اْاُ ُ ِس َ ا ٌَْكِفٌكُْي أَْو ٌُْ نٌِكُْي  َ ْواَى اْاقَْوِي } أَْي  َْ  ٌُْ نٌِكُْي، َوََل تَِ  ُّ أَ
 .{ِ ْنُهْي 

212. Ketiganya : (Bani Hasyim dan Bani Muttalib), maka tidak halal ia bagi kedua 
mereka kerana sabda nabi s.a.w.m “sungguhnya sedekah ini hanyalah daki-daki 
manusia dan bahawa ia tidak halal bagi Muhammad dan tidak bagi keluarganya 
Muhammad”, meriwayatkannya Muslim. Katanya “tidak aku halalkan bagi kamu ahli bait 
daripada sedekah suatu pun sungguhnya bagi kamu pada khumusul khumus apa yang 
memadai buat kamu atau mengkayakan kamu”, iaitu bahkan ia mengkayakan kamu. 
Tidak halal ia juga bagi hamba kemerdekaan mereka kerana khabar “hamba 
kemerdekaan sata kaum itu daripada mereka”.  
 

ًَ نَفَقَتُ ُ  )ااّلا ُِي  (َو  ) ٌِْهْي  ِاْ ِي  ) ، َِزْوِ ٌٍّة أَْو  َْعِ ًٌّا (َ ْ  تَْلَزُي اْاُ َزّكِ اْافُقََلاِء  )أَْي ِ ْ  َ ْهِي  (ََل ٌَْد َعَُها إاَ
فَِة . ِاِ نَاهُْي  ِذَِاكَ ( اْاَ َ اِكٌِ  ) ََل ِ ْ  َ ْهِي  (َو  ٌِْهْي ِ ْ  َ ْهِي  َاقًِ اْْلَْصنَاِف إذَا َكانُوا  ِتِْلَك ااّصِ َواَ ُ دَْ عَُها إاَ

 .إَّل أَّ  اْاَ ْلأَةَ ََل تَكُوُ  َعاِ لَةً َوََل َغاِزٌَةً َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ةِ 

213. Keempatnya (orang yang melazimi si pengeluar zakat oleh nafkahnya) 
dengan perahwinan atau anak cucu (tidak dia memberikannya kepada mereka 
dengan nama) iaitu dari saham (fakir dan) tidak dari saham (miskin) kerana kaya 
mereka dengan demikian itu. Boleh dia memberikannya kepada mereka dari saham 
baki asnaf-asnaf apabila mereka dengan sifat itu, walau begitu perempuan tidak 
menjadi „amil dan tidak orang yang berperang sepertimana didalam Raudhah. 
 

ٌِْهْي َ ْ ًَل َعلَى َ ْعنَاهُ : تَْن ٌِ ٌ  َوََل َ اَ ةَ  .أَْ َلدَ اْاُ َصنُِّف ااّ ِ ٌَل  ًِ نَفَقَتِِ  َ ْ ًَل َعلَى اَْفِظ َ ْ ، َوَ َ عَ ُ  ًِ إاَ
ً نَفَقَتُ ُ َكذَِاكَ  ٌَْل اْاُ َزّكِ ً إْذ َ ْ  ٌَْلَزُي َغ  .  َلَْو َ ذَ َ ُ اََكاَ  أَْ َصَل َوأَْشَ  َ .إاَى تَْقٌٌِِدِه  ِاْاُ َزّكِ

214. Tanbih. Musannif menunggalkan dhamir pada “nafkahnya” kerana 

menanggungkan di atas lafaz “ َْمن” dan menjamakkannya pada “َى ” kerana 

menanggungkan di atas maknanya. Tidak ada hajat kepada mengkaitkan dengan orang 
yang mengeluarkan zakat kerana orang yang melazimi nafkahnya akan selain orang 
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yang berzakat seperti itu juga. Maka kalau dia menghazafkannya nescaya lebih ringkas 
dan lebih meliputi. 
 

ٌِْ   (ََل تَِصحُّ ِاْلَكا ِِل  )اْاَ اِ ُس  (َو  )  نَعَْي، .{َصدَقَةٌ تُْؤَ ذُ ِ ْ  أَْغنٌَِائِِهْي  َتَُلدُّ َعلَى  ُقََلائِِهْي  }ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
 .اْاَكٌّاُ  َواْاَ ّ اُ  َواْاَ ا ِظُ َونَْ َوهُْي ٌَُ وُز َكْونُُهْي كُفّاًلا ُ ْ تَأَْ ِلٌَ  ِ ْ  َ ْهِي اْاعَاِ ِ  ِْلَّ  ذَِاَك أُْ َلةٌ ََل َزَكاةٌ 

215. Kelimanya (tidak sah ia bagi kafir) kerana khabar dua kitab yang sahih “sedekah 
yang diambil dari orang kaya mereka maka dipulangkan ke atas yang fakir mereka”. 
Na‟am tukang sukat dan tukang pikul dan penjaga dan umpama mereka harus keadaan 
mereka itu orang kafir yang diupah dari saham „amil kerana demikian itu adalah upah 
bukannya zakat. 
 

ٌَِ ُب أَدَاُء ااّزَكاِة  َْوًلا إذَا تََ ّكَ  ِ ْ  اْْلَدَاِء  ُِ ُ وِل َ اٍ  َوآِ ٍذ ِالّزَكاِة ِ ْ  إَ اٍي أَْو َ اعٍ أَْو ُ ْ تَِ ّ ٍ، : تَْن ٌِ ٌ 
ٍ أَْو دُْنٌَِوّيٍ َكَصََلٍة َوأَْكٍ ، َو ِقُْدَلٍة َعلَى َغائٍِب قَاّلٍ أَْو َعلَى  ًّ َو َِ فَاِف تَْ ٍل َوتَْنِقٌَِة َ ّبٍ َوُ لُّوِ َ اِاٍك ِ ْ  ُ ِهّيٍ ِدٌنِ

، َو َِزَواِ  َ ْ ِل  َلٍَس  ٌٍْ  َ اّ ٍ .  َوََل ٌُْشتََلطُ تَْقِلٌُل َصدَاٍ   َِ ْوٍت أَْو َوْطءٍ . َوتَْقِلٌِل أُْ َلٍة قُ َِ تْ ،اْ تٌِفَاِء دَ
َو َاَلَ  اْْلُْ َلةَ  ِأَنَّها ُ ْ تََ قّةٌ  ًِ ُ قَا َلَِة اْاَ نَا ِيِ  َ ِفََواتَِها ٌَْنفَِ ُخ اْاعَْقدُ  ِِ ََلِف ااّصدَاِ ،  َِإْ  أَّ َل أَدَاَءَها 

 .َوتَِلَف اْاَ اُ  َ ِ  َ 

216. Tanbih. Wajib menunaikan zakat dengan segera apabila terboleh menunaikannya 
dengan hadhir harta dan orang yang mengambil zakat daripada imam atau sai‟e atau 
orang yang berhak, dan dengan kering tamar dan bersih bijian dari jerami, dan lapang 
pemilik dari urusan ugama atau dunia yang penting seperti sembahyang dan makan, 
dan dengan kuasa di atas harta yang ghaib yang tetap28 atau di atas menyempurnakan 
hutang yang sampai tempoh, dan dengan hilang hijir muflis dan dengan tetap sewa 
yang diterimaserah29. Tidak disyaratkan tetap maskahwin dengan mati atau setubuh. 
Maskahwin melaini sewaan dengan bahawa sewaan dihakkan pada membetuli manfaat 
maka dengan luputnya terfasakhlah akad, bersalahan maskahwin, maka jika dia lewat 
menunaikannya dan binasa harta itu dia mendhaman.  
 

َ اِي  ََِل َطلٍَب . َواَ ُ أَدَاُؤَها ِاُ ْ تَِ قٌَِّها إَّل إْ  َطلَ ََها إَ اٌي َعْ  َ اٍ  َظاِهٍل  ٌََِ ُب أَدَاُؤَها اَ ُ  َواَ ُ دَْ عَُها إاَى اإْلِ
 .ِ ْن ُ، َوهَُو أَْ َ ُ  ِ ْ  تَْفِلٌِقَها  ِنَْفِ  ِ 

217. Boleh dia membayarnya kepada orang yang berhak melainkan jika imam 
menuntutnya dari harta yang zahir maka wajib membayarnya kepada imam. Boleh dia 
memberikannya kepada imam tanpa tuntutan darinya yang mana ia terafdhal dari 
mengagihkannya dengan sendiri.  
 

َوتَِ ُب نٌِّةٌ  ًِ ااّزَكاِة َكَهذَا َزَكاتًِ أَْو  َْلُض َصدَقَتًِ أَْو َصدَقَةُ َ اِاً اْاَ ْفُلوَ ةُ، َوََل ٌَْكِفً  َْلُض َ اِاً ِْلَنّ ُ 
 َِإْ  َعٌّنَ ُ اَْي ٌَقَْي . َوََل ٌَِ ُب  ًِ اانٌِِّّة تَْعٌٌُِ  َ ا ٍ . ٌَكُوُ  َكفّاَلةً َونَْذًلا، َوََل َصدَقَةُ َ اِاً ِْلَنَّها قَْد تَكُوُ  نَا ِلَةً 

ٌِْلهِ  ًّ َعْ  َ ْ ُ وِلهِ . َعْ  َغ  .َوتَْلَزُي اْاَوِا

218. Wajib niat pada zakat seperti “ini zakat ku” atau “fardhu sedekah ku” atau 
“sedekah harta ku yang fardhu”. Tidak memada “fardhu harta ku” kerana ia adalah 
kifarat dan nazar, dan tidak “sedekah harta ku” kerana ia terkadang sedekah sunat. 
Tidak wajib pada niat menentukan harta maka jika dia menentukannya tidak jatuh ia dari 
selainnya. Lazim wali berniat dari anak waliannya yang dihijir.  

                                                 
28

. keluar dengannya harta yang berjalan dilaut atau didarat maka tidak wajib padanya hingga ia sampai kepada 

pemiliknya.  
29

. Seperti ia menerima sewaan rumah selama lima tahun, tidak wajib darinya melainkan tahun yang telah berlalu. 

Apa yang belum maka kemungkinan terbatal kerana binasa rumah itu. 



 64 

 

َ اٍي أَْو َوِكٌ ٍ  ًٌْ ا. َوتَْكِفً اانٌِّّةُ ِعْندَ َعْزِاَها َعْ  اْاَ اِ  َو َْعدَهُ َوِعْندَ دَْ ِعَها إِلِ . َواْْلَْ َ ُ  أَْ  ٌَْنِوٌَا ِعْندَ تَْفِلٌٍ  أَ
َ   ًِ اانٌِّّةِ  ً  ََِل إْذٍ  ِ ْن ُ إَّل َعْ  ُ ْ تَنِيٍ ِ ْ  أَدَائَِها،  َتَْكِفً َوتَْلَزُ  ُ . َواَ ُ أَْ  ٌَُوّكِ َوََل ٌَْكِفً نٌِّةُ إَ اٍي َعْ  اْاُ َزّكِ

ً  .إقَاَ ةً اََها َ قَاَي نٌِِّة اْاُ َزّكِ

219. Memada niat di sisi mengasingkannya dari hartanya dan selepasnya dan di sisi 
memberikannya kepada imam atau wakilnya. Yang terafdhal bahawa dia berniat di sisi 
mengagih-agihkannya juga. Boleh dia mewakilkan pada niat. Tidak memada niat imam 
dari orang yang berzakat tanpa izin darinya melainkan dari yang enggan membayarnya, 
maka ianya memada dan melaziminya kerana mendirikannya pada tempat niat orang 
yang berzakat.  
 

 َلَْو  َاَع َ ا تَعَلّقَْت  ِِ  ااّزَكاةُ أَْو  َْعَ  ُ قَْ َ  إْ َلاِ َها . َوااّزَكاةُ تَتَعَلُّ   ِاْاَ اِ  ااِّذي تَِ ُب  ٌِِ  تَعَلَُّ  َشِلَكٍة  ِقَْدِلَها
ٌْيِ  ًَ ََل تَفُوُت  ِاْا َ  . ََطَ   ًِ قَْدِلَها إَّل إْ   َاَع َ اَ  تَِ اَلٍة  ََِل ُ َ ا َاٍة  َََل ٌَْ طُُ  ِْلَّ  ُ تَعَلَِّ  ااّزَكاِة اْاِقٌَ ةُ َوِه

220. Zakat bergantung dengan harta yang wajib ia padanya sebagai pergantungan 
syarikat dengan kadarnya. Maka kalau dia menjual barang yang bergantung zakat 
padanya atau pada sebahagiannya sebelum mengeluarkannya batal jualan itu pada 
kadarnya, melainkan jika dia menjual harta perniagaan tanpa bermudah-mudah maka 
tidak batal ia kerana tempa ta‟luk zakatnya adalah nilai yang mana ia tidak luput dengan 
jualan.  
 

َو ُّ  ِاْ َِ اِي أَْ  ٌُْعِلَي َشْهًلا ِْلَْ ِذ ااّزَكاِة، َو ُّ  أَْ  ٌَكُوَ  اْاُ َ ّلَي ِْلَنّ ُ أَّوُ  ااّ نَِة ااّشْلِعٌِّة، َوأَْ  ٌَِ َي نَعََي 
ِّ َاعِ  ًِ َ َ ّ ٍ ُصْلٍب َظاِهٍل ِالنّاِس ََل ٌَْكثُُل َشْعُلهُ  ٍء ِاَِلت ًْ  .َوَ ُلَي اْاَوْ ُي  ًِ اْاَوْ ِ  ِالنّْهًِ َعْن ُ . َزَكاٍة َو َ

221. Sunat bagi imam memaklumkan bulan untuk mengambil zakat. Sunat bahawa 
adalah ia bulan muharram kerana ia awal tahun syari‟e, dan bahawa ia menandakan 
ternakan zakat dan fai‟ kerana ittiba‟ dengan penyelar pada tempat keras yang jelas 
kepada manusia yang tidak banyak bulunya. Haram menyelarnya dimuka kerana 
tegahan darinya. 
 

عِ  ُنّةٌ ِاَ ا َوَلدَ  ٌَِها ِ ْ  اْاِكتَاِب َواا ُّنّةِ : تَتِّ ةٌ  ِ َصلّى اّاُ .َصدَقَةُ ااتَّطوُّ ًّ ٍ َوِاِذي اْاقُْل َى ََل ِالنّ ِ ًّ  َوتَِ  ُّ ِا َنِ
ٌِْ  َوَ لّيَ  ا َو ًِ َلَ َ اَ  َوِانَْ ِو قَِلٌٍب َكَزْوَ ٍة َوَصِدٌٍ   ََ اٍل أَْقَلٍب  َأَْقَلٍب أَْ َ  ُ . َوتَِ  ُّ ِاَكا ِلٍ . َعلَ  .َودَْ عَُها ِ لًّ

222. Tatimmah. Sedekah tatawwu‟ itu sunat kerana apa yang warid padanya daripada 
kitab dan sunnah. Halal ia bagi orang kaya dan bagi kerabat, tidak bagi nabi s.a.w.m, 
dan halal ia bagi kafir. Memberikannya dengan rahsia didalam bulan ramadhan dan 
kepada umapama kerabat seperti isteri dan kawan baik maka jiran yang paling dekat 
maka yang lebih dekat adalah terafdhal.  
 

ٌٍْ  ََل ٌظُ ُّ اَ ُ َو َاًء اَْو تََصدَّ   ِ ِ  ٌِْلِه أَْو ِادَ ٌِْلَها ِاُ َ ّونِِ  ِ ْ  نَْفِ ِ  َوَغ  َوتَُ  ُّ .َوتَْ ُلُي  َِ ا ٌَْ تَاُ  ُ ِ ْ  نَفَقٍَة َوَغ
ةِ  َُ َ اَ  ٌْنِِ  إْ  َص ََل َعلَى اإْلِ ٌْلَتَ ُ َو َْ ِ  ِكْ َوتِِ  َوَو َاِء دَ َوإَِّل .  َِ ا  ََ َ  َعْ  َ اَ تِِ  ِانَْفِ ِ  َوُ َ ّونِِ  ٌَْوَ  ُ َواَ

 .كُِلَه َكَ ا  ًِ اْاُ َهذّبِ 

223. Haram ia dengan apa yang dia perlukan daripada nafkah dan selainnya bagi 
orang tanggungannya daripada dirinya dan selainnya atau untuk hutang yang dia tidak 
sangkakan dapat membayarnya kalau dia bersedekah dengannya. Sunat ia dengan apa 
yang lebih dari hajatnya untuk dirinya dan orang tanggungannya pada siangnya dan 
malamnya dan lebih dari pakaiannya dan bayaran hutangnya jika dia sabar di atas 
kesempitan, jika tidak makruh ia sepertimana didalam Muhazzab.  
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ْكثَاُل ِ ْ  ااّصدَقَِة  ًِ َلَ َ اَ  َوأََ اَي اْاَ اَ اِت َوِعْندَ كُ ُوٍف َوَ َلٍض َوَ فٍَل َوَ ّجٍ َوِ َهاٍد، َو ًِ  َوٌَُ  ُّ اإْلِ
 .أَْزِ نٍَة َوأَْ ِكنٍَة  َاِ لٍَة َكعَْشِل ِذي اْاِ ّ ِة َوأٌَّاِي اْاِعٌِد َوَ ّكةَ َواْاَ ِدٌنَةِ 

224. Sunat membanyakkan sedekah didalam bulan ramadhan dan dihadapan hajat-
hajat dan di sisi gerhana dan sakit dan safar dan haji dan jihad dan pada masa-masa 
yang ada kelebihan seperti sepuluh zulhijjah dan hari-hari raya dan di Makkah dan 
Madinah.  
 

ٍء ٌَِ ٌلٍ  ًْ ٌِْل َواْاُ ْ تَاِ ٌَ  َواَْو َكاَ  ااتَّصدُُّ   َِش ٌِْ  .َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَُ ّا  َِصدَقَتِِ  أَْهَ  اْاَ  اتّقُوا  }:   َِفً ااّصِ ٌَ 
ًٌْلا ٌََلهُ }، َوقَاَ  تَعَااَى {اانّاَل َواَْو  ِِشّ ِ تَْ َلٍة   .{ ََ ْ  ٌَْعَ ْ  ِ ثْقَاَ  ذَّلٍة َ 

225. Sunat dia mengkhususkan sedekahnya kepada ahli kebajikkan dan orang yang 
berhajat, sekalipun sedekah itu dengan benda yang sedikit. Maka didalam dua kitab 
yang sahih “takutilah neraka walaupun dengan sebelah tamar”. Firman Allah taala 
“maka siapa yang beramal kebaikkan seumpama zarah dia akan melihatnya”.  
 

ٌِْلَها ٌِْ   ُِ عَاَوَ ٍة أَْو َغ ٍء كُِلَه أَْ  ٌَتََ لَّك ُ ِ ْ  ِ َهِة َ ْ  دَ َعَ ُ إاَ ًْ َوٌَْ ُلُي اْاَ  ُّ  ِااّصدَقَِة َوٌَْ طُُ  . َوَ ْ  تََصدَّ   َِش
 .{اَْ  تَنَااُوا اْا ِّل َ تّى تُْنِفقُوا ِ ّ ا تُِ  ُّوَ   }َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَتََصدَّ   َِ ا ٌُِ  ُّ ُ، قَاَ  تَعَااَى .  ِِ  ثََوا َُها

226. Siapa yang bersedekah dengan suatu makruh dia memilikinya dari pihak orang 
yang dia berikan kepadanya dengan gantian atau selainnya. Haram mengungkit 
sedekah dan batal pahalanya dengannya. Sunat dia bersedekah dengan apa yang dia 
kasihi. Firman Allah taala “tidak akan kamu capai kebaikkan hingga kamu nafkahkan 
apa yang kamu kasihi”. 
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ٌَايِ   ِكتَاُب ااّصِ
 

ْ َ اكُ  أَْي إْ َ اًكا  {إنًِّ نَذَْلت ِالّلْ َ ِ  َصْوً ا  } َوِ ْن ُ قَْوا  تَعَااَى ِ َكاٌَةً َعْ  َ ْلٌََي .هَُو َوااّصْوُي اُ َةً اإْلِ
. إْ َ اٌك َعْ  اْاُ ْفِطِل َعلَى َوْ ٍ  َ ْ ُصوٍا َ َي اانٌِّّةِ : َو ُكُوتًا َعْ  اْاَكََلِي، َوَشْلًعا 

227. Kitab Puasa. “ ٌَِاي  pada lughah : menahan diri. Daripadanya firman ”ااّصْويُ “ dan ”ااّصِ

Allah taala hikayat dari Maryam “sungguhnya aku bernazar puasa kepada ar Rahman” 
iaitu menahan diri dan diam dari bercakap. Dan pada syara‟ : menahan dari muftir i.e 
perkara yang membatalkan puasa di atas wajah yang khusus beserta dengan niat.  
 

ْ َ اعِ آٌَةُ  ٌَاُي  }َواْْلَْصُ   ًِ ُوُ و ِِ  قَْ َ  اإْلِ ٌْكُْي ااّصِ ْ ََلُي َعلَى َ ْ ٍس  }َوَ  َُل  {كُتَِب َعلَ ًَ اإْلِ َو ُِلَض  ًِ . { ُنِ
 .َصائٌِي َونٌِّةٌ َوإِْ َ اٌك َعْ  اْاُ ْفِطَلاتِ : َوأَْلَكانُ ُ ثَََلثَةٌ .َشْع َاَ   ًِ ااّ نَِة ااثّانٌَِِة ِ ْ  اْاِهْ َلةِ 

228. Asal pada wajibnya sebelum ijmak ayat “difardhukan puasa ke atas kamu” dan 
khabar “dibina islam di atas lima”. Difardhukan ia pada sya‟ban pada tahun kedua hijrah. 
Rukun-rukunnya tiga orang yang puasa dan niat dan menahan diri dari muftir. 
 

  ٌِْ ٌْلَةَ ااثََّلثٌَِ  ِ ْ  َشْع َا َ : َوٌَِ ُب َصْوُي َلَ َ اَ   ِأََ ِد أَْ َل  ، ِِإْكَ اِ  َشْع َاَ  ثَََلثٌَِ  ٌَْوً ا، أَْو ُلْؤٌَِة اْاِهََلِ  اَ
ٌِْ  َوَ لَّي  ٌْكُْي  َأَْكِ لُوا ِعدّةَ َشْع َاَ  ثَََلثٌَِ  . ُصوُ وا ِاُلْؤٌَتِِ  َوأَْ ِطُلوا ِاُلْؤٌَتِ ِ  }: ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ  َِإْ  غُّي َعلَ
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ْ ََلِي . {ٌَْوً ا  ٌِ   ِااّ ُلوَلِة،  ََ ْ  َ َ دَ ُوُ و َ ُ  َُهَو َكا ٌِل إَّل أَْ  ٌَكُوَ  قَِلٌَب َعْهٍد  ِاإْلِ َوُوُ و ُ ُ َ ْعلُوٌي ِ ْ  اادِّ
ٌِْل عُْذٍل َكَ َلٍض َوَ فٍَل َكأَْ  قَاَ  . أَْو نََشأَ  َِعٌدًا َعْ  اْاعُلََ اءِ  ٌَْل َ اِ ٍد ِ ْ  َغ ااّصْوُي َواِ ٌب : َوَ ْ  تََلَك َصْوَ  ُ َغ

ًّ َواَِكْ  ََل أَُصوُي ُ  َِس َوُ نَِي ااّطعَاَي َوااّشَلاَب نََهاًلا ِاٌَْ ُصَ  اَ ُ ُصوَلةُ ااّصْوِي  ِذَِاكَ   .َعلَ

229. Wajib puasa ramadhan dengan satu daripada dua perkara dengan sempurna 
sya‟ban tiga puluh hari atau nampak hilal pada malam tiga puluh sya‟ban kerana sabda 
nabi s.a.w.m “puasalah kamu kerana nampak hilal dan berayalah kamu kerana nampak 
hilal, maka jika dimendungkan kamu maka semurnakanlah bilangan sya‟ban tiga puluh 
hari”. Wajibnya dimaklumi daripada ugama dengan mudah, maka siapa yang ingkarkan 
wajibnya maka dia kafir melainkan bahawa dia baru dengan islam atau membesar jauh 
dari ulamak. Siapa yang meninggalkan puasanya tanpa ingkar tanpa uzur seperti sakit 
dan safar seperti bahawa dia katakana: puasa itu wajib di atas aku akan tetapi aku tidak 
puasa, ditahan dia dan ditegah dari makanan dan minuman pada siang supaya terhasil 
rupa puasa baginya dengan demikian itu.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي أَنًِّ : ِاقَْوِ  اْ ِ  عَُ َل  }َوتَثْ ُُت ُلْؤٌَتُ ُ  ًِ َ ّ ِ َ ْ  اَْي ٌََلهُ  ِعَْدِ  َشَهادٍَة  ًّ َصلّى اّاُ َعلَ أَْ  َْلت اانّ ِ
ٌْت اْاِهََلَ   ََصاَي َوأََ َل اانّاَس  ِِصٌَاِ  ِ  ٌُْلهُ  . َلَواهُ أَ ُو دَاُود َوَصّ َ  ُ اْ ُ  ِ  ّا َ .{َلأَ ِّْلِ ِذيُّ َوَغ  }َوِاَ ا َلَو  اات

ٌِْ  َوَ لَّي  ُِلْؤٌَتِِ   َأََ َل اانّاَس  ِِصٌَاِ ِ   ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ َواْاَ ْعنَى  ًِ ثُ ُوتِِ   ِاْاَواِ ِد  .{أَّ  أَْعَلا ًٌِّا َشِهدَ ِعْندَ اانّ ِ
ًَ َشَهادَةُ ِ ْ  َةٍ   .اَِلْ تٌَِاطُ ِالّصْوِي، َوِه

230. Sabit nampak hilal itu pada hak orang yang tidak melihatnya dengan sorang lelaki 
yang adil saksian kerana kata Ibnu Umar “aku khabarkan nabi s.a.w.m bahawa aku 
nampak hilal maka dia puasa dan menyuruh orang ramai puasa”. Meriwayatkannya Abu 
Daud dan dia mengesahkannya Ibnu Hibban. Dan kerana apa yang diriwayatkan 
Turmizi dan selainnya bahawa seorang darat bersaksi di sisi nabi s.a.w.m dengan 
nampak hilal maka nabi menyuruh orang ramai puasakannya”. Makna pada sabitnya 
dengan seorang adalah cermat demi puasa. Ianya saksian hisbah.  
 

ْؤٌَِة إذَا اْعتَقَدَ ِصْدقَ ُ، َوإِْ  اَْي : قَااَْت َطائِفَةٌ ِ ْنُهْي اْا َ َِوّي  ًٌْ ا َعلَى َ ْ  أَْ  ََلهُ َ ْوثُوٌ   ِِ   ِاالُّ َوٌَِ ُب ااّصْوُي أَ
ٌْت اْاِهََل َ .ٌَْذكُْلهُ ِعْندَ اْاقَاِ ً  . َوٌَْكِفً  ًِ ااّشَهادَِة أَْشَهدُ أَنًِّ َلأَ

231. Kata sekumpulan ulamak yang dari mereka itu Bughawi : wajib puasa juga di atas 
orang yang dikhabarkan oleh orang yang boleh dipercayai dengan nampak hilal apabila 
dia iktikadkan benarnya sekalipun dia tidak menyebutkannya di sisi qadhi. Memadai 
pada saksian itu “aku menyaksikan bahawa aku nampak hilal”. 
 

ًّ َوتََوا ِعُ ُ .َوَ َ  ُّ ثُ ُوِت َلَ َ اَ   ِعَْدٍ   ًِ ااّصْويِ  ْ َلاِي :  قَاَ  ااّزْلَكِش َكَصََلِة ااتَّلاِوٌحِ َواَِلْعتَِكاِف َواإْلِ
 ِ ِ   ٌِْ ٌٍْ  ُ َؤّ ٍ  َوُوقُوعِ َطََلٍ  َوِعتٍْ  ُ عَلّقَ ٌِْل ذَِاَك َكدَ َهذَا َكَ ا قَااَ ُ .  ِاْاعُْ َلِة اْاُ عَلِّقٌَ   ِدُُ وِ  َلَ َ اَ ، ََل  ًِ َغ

إْ  ثَ ََت :  َلَْو َ َكَي اْاقَاِ ً  ِدُُ وِ  َلَ َ اَ   َِشَهادَِة َعْدٍ  ثُّي قَاَ  قَائٌِ  . اْا َ َِوّي إْ  َ  ََ  ااتّْعِلٌُ  ااّشَهادَةَ 
ًٌْ ا إذَا اَْي ٌَتَعَلّْ   ِااّشاِهدِ . أَْو َزْوَ تًِ َطاِاٌ  َوقَعَا َلَ َ اُ   َعَْ ِدي ُ لٌّ   َِإْ  تَعَلَّ   ِِ  ثَ ََت َِلْعتَِلا ِِ  . َوَ َ لُّ ُ أَ

 ِ ِ . 

232. Tempat sabit ramadhan dengan seorang adil adalah pada puasa. Kata Zarkasyi 
dan para pengikutnya : sama seperti sembahyang tarawih dan iktikaf dan ihram dengan 
umrah yang keduanya digantungkan dengan masuk ramadhan, tidak pada selain 
demikian itu seperti hutang yang ditempohkan dan jatuh talak dan merdeka haba yang 
digantungkan keduanya dengannya. Ini sepertimana kata Bughawi : jika 
menggantungkannya itu mendahului saksian. Maka kalau qadhi menghukumkan masuk 
ramadhan dengan saksian seorang adil kemudian kata seorang : jika sabit ramadhan 
maka hamba ku merdeka atau isteri ku tertalak, jatuh keduanya. Tempatnya juga 
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apabila ia tidak bergantung dengan orang yang menyaksikan, maka jika ia bergantung 
dengannya sabitlah ia kerana dia mengakuinya. 
 

ْؤٌَِة َوإِْكَ اِ  اْاِعدِّة َظ ُّ دُُ وِاِ   ِاَِلْ تَِهاِد ِعْندَ اَِلْشتِ َاهِ : تَْن ٌِ ٌ  ًُّ أَّ  . ٌَُ اُف إاَى االُّ َوااّظاِهُل َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع
ْؤٌَةِ   .اْْلََ اَلةَ اادّااّةَ َكُلْؤٌَِة اْاقَنَاِدٌِ  اْاُ عَلّقَِة  ِاْاَ نَائِِل  ًِ آِ ِل َشْع َاَ   ًِ ُ ْكِي االُّ

233. Tanbih. Disandarkan kepada nampak hilal dan sempurna bilangan sya‟ban itu zan 
masuknya dengan ijtihad di sisi kesamaran. Yang zahir sepertimana kata Azrai‟e 
bahawa tanda-tanda yang menunjuk seperti nampak pelita yang digantungankan 
dimenara-menara pada akhir sya‟ban adalah pada hukum nampak hilal.  
 

ِي َوََل ٌَُ وُز، َواَِكْ  اَ ُ أَْ  ٌَْعَ َ   ِِ َ ا ِِ  َكااّصََلِة َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  إنّ ُ ََل : َوقَاَ   .َوََل ٌَِ ُب ااّصْوُي  ِقَْوِ  اْاُ نَّ ِ
. َونَقَلَ ُ َعْ  اْْلَْصَ اِب، َوَهذَا هَُو ااّظاِهلُ . ٌُْ ِزئُ ُ َعْ   َْلِ ِ  اَِكْ  َصّ َح  ًِ اْاِكفَاٌَِة أَنّ ُ إذَا َ اَز أَْ َزأَهُ 

يِ  ٌِْلِه  ًِ َ ْعنَى اْاُ نَّ ِ َوهَُو َ ْ  ٌََل  أَّ  أَّوَ  ااّشْهِل طُلُوعُ . َواْاَ اِ ُب َوهَُو ِ ْ  ٌَْعتَِ دُ َ نَاِزَ  اْاقََ ِل  ِتَْقِدٌِل َ 
 ِ ًّ  .اانّْ ِي اْافََُلنِ

234. Tidak wajib puasa dengan kata ahli bintang dan tidak harus, akan tetapi boleh dia 
beramal dengan kiraannya sama seperti sembahyang, sepertimana didalam Majmuk. 
Katanya : bahawa ia tidak memadainya dari fardhunya, akan tetapi dia sahkan didalam 
Kifayah bahawa apabila ianya harus ia memadainya. Dia menakalkannya dari ashab, 
yang mana ini adalah yang zahir. Ahli hisab itu adalah orang yang berpegang dengan 
manzilah bulan dengan andaian perjalanannya adalah pada makna ahli bintang, iaitu 
orang yang melihat bahawa awal bulan adalah terbit bintang yang tertentu.  
 

ًٌْ ا  ِقَْوِ  َ ْ  قَاَ   ٌْلَةَ أَّوُ  َلَ َ اَ   َََل : َوََل ِعْ َلةَ أَ ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ اانّْوِي  ِأَّ  االّ ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ أَْ  ََلنًِ اانّ ِ
ْؤٌَةِ  ْ َ اعِ ِافَْقِد َ ْ ِط ااّلائًِ، ََل ِالّشّكِ  ًِ االُّ  .ٌَِصحُّ ااّصْوُي  ِِ   ِاإْلِ

235. Tidak ada kiraan dengan kata orang yang berkata : nabi s.a.w.m mengkhabarkan 
aku didalam tidur ku dengan bahawa malam tadi awal ramadhan maka tidak sah puasa 
dengannya dengan ijmak kerana luput dhabit orang bermimpi itu tidak kerana syak pada 
mimpinya. 
 

ٌَاِي  ) ْ ََلُي  )اْْلَّوُ  .   َْ  أَْل َعَةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ،(ثَََلثَةُ أَْشٌَاَء  )أَْي ِصٌَاِي َلَ َ اَ   (َوَشَلائِطُ ُوُ وِب ااّصِ  (اإْلِ
ِ ُوُ وُب ُ َطااَ ٍَة َكَ ا َ ّل  ًِ ااّصََلةِ  ًّ  (اْا ُلُووُ  )ااثّانًِ  (َو  ). َواَْو  ٌَِ ا َ َ ى،  َََل ٌَِ ُب َعلَى اْاَكا ِِل اْْلَْصِل
ٍ َكااّصََلِة، َوٌُْؤَ ُل  ِِ  ِاَ ْ يٍ إْ  أََطاقَ ُ، َوٌُْ َلُب َعلَى تَْلِكِ  ِاعَْشلٍ  ًّ  (اْاعَْقُ   )ااثّاِاُث  (َو  ) . َََل ٌَِ ُب َعلَى َص ِ

ٌِْلِه  ٌََِ ُب َوٌَْلَزُ  ُ قََ اُؤهُ  َْعدَ اإْلِ َاقَةِ   . َََل ٌَِ ُب َعلَى َ ْ نُوٍ  إَّل إذَا أَثَِي  ُِ ِزٌِ  َعْقِلِ  ِ ْ  َشَلاٍب أَْو َغ

236. (Syarat-syarat wajib puasa) iaitu puasa ramadhan (tiga perkara) bahkan empat 
sepertimana kamu akan tahu. 

 Pertamanya: (islam) walaupun pada apa yang telah lalu, maka tidak wajib ia di 
atas kafir asli sebagai wajib tuntutan sepertimana yang telah lalu pada sembahyang.  

 Keduanya: (baligh) maka ia tidak wajib di atas kanak-kanak seperti sembahyang. 
Disuruh dia dengannya pada tujuh tahun jika dia mampu mananggungnya, dan dipukul 
dia di atas meninggalkannya pada sepuluh tahun.  

 Ketiganya: (akal) maka tidak wajib ia di atas orang gila melainkan apabila dia 
berdosa dengan perkara yang menghilangkan akalnya daripada minuman atau 
selainnya, maka wajib ia dan lazim dia mengkadhanya selepas siumannya.  
 

َوااّشْلطُ ااّلا ُِي ااِّذي تََلَك ُ اْاُ َصنُِّف إَطاقَةُ ااّصْوِي،  َََل ٌَِ ُب َعلَى َ ْ  اَْي ٌُِطْق ُ ِ  ًّا أَْو َشْلًعا ِاِك ٍَل أَْو َ َلٍض 
ٌٍْض أَْو نَْ ِوهِ   .ََل ٌُْلَ ى  ُْلُؤهُ أَْو َ 
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237. Syarat keempat yang ditinggalkan musannif : mampu menanggung puasa, maka 
tidak wajib ia di atas orang yang tidak mampu menanggungnya pada hissi dan pada 
syara‟ dengan tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya atau haid atau 
umpamanya. 
 

ّ ةِ : تَْن ٌِ ٌ .  ًٌْ ا .َ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  شُُلوِط ااّصِ ًَ أَْل َعَةٌ أَ ٌٍْض َونِفَاٍس، :  َوِه إْ ََلٌي َوَعْقٌ  َونَقَاٌء َعْ  َ 
 .َوَوْقٌت قَا ٌِ  اَ ُ ِاٌَْ ُلَا اْاِعٌدَاِ  َوااتّْشِلٌُ  َكَ ا َ ٌَأْتًِ

238. Tanbih. Musannnif diam dari syarat-sarat sahnya. Ianya empat juga : islam dan 
akal dan niqa‟ dari haid dan nifas dan wiladah, dan waktu yang menerimanya, supaya 
keluar dua raya dan hari-hari tasyrik sepertimana akan datang. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  (اانٌِّّةُ  )اْْلَّوُ   (َو ََلائُِض ااّصْوِي أَْل َعَةُ أَْشٌَاَء  )  {إنَّ ا اْْلَْعَ اُ   ِاانٌِّّاِت  }ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
 .َوَ َ لَُّها اْاقَْلُب، َوََل تَْكِفً  ِاالَِّ اِ  قَْطعًا َوََل ٌُْشتََلطُ ااتّلَفُّظُ  َِها قَْطعًا َكَ ا قَااَ ُ  ًِ ااّلْوَ ةِ 

239. (Fardhu-fardhu puasa itu empat). Pertamanya (niat) kerana sabda nabi s.a.w.m 
“hanyalah amalan itu dengan niat”. Tempatnya hati. Tidak memadai ia pada lidah 
dengan jazam dan tidak disyaratkan berlafaz dengananya dengan jazam sepertimana 
apa yang dikatakan didalam Raudhah. 
 

َواْاُ ْعتََ دُ .  َو ِِ  َصّلَح  ًِ اْاِعدّةِ .َظاِهُل َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ اَْو تََ ّ َل ِاٌَتَقَّو  َعلَى ااّصْوِي اَْي ٌَكُْ  نٌِّةً : تَْن ٌِ ٌ 
أَنّ ُ اَْو تََ ّ َل ِاٌَُصوَي أَْو َشِلَب ِادَْ يِ اْاعََطِ  نََهاًلا أَْو اْ تَنََي ِ ْ  اْْلَْكِ  أَْو ااشُّْلِب أَْو اْاِ َ اعِ َ ْوَف طُلُوعِ 
ِ  كُّ ٍ ِ ْنَها قَْصدَ ااّصْويِ  ُض اََها ِاتََ  ُّ فَاِت ااّتًِ ٌُْشتََلطُ ااتّعَلُّ  .اْافَْ ِل َكاَ  ذَِاَك نٌِّةً إْ  َ َطَل  ِ َاِاِ  ااّصْوُي  ِااّصِ

240. Tanbih. Zahir kalam musannif bahawa kalau seorang bersahur untuk menguatkan 
tubuh di atas puasa tidak adalah ia menjadi niat. Dengannya dia jelaskan didalam 
„Iddah. Yang muktamad bahawa kalau dia bersahur untuk puasa atau minum untuk 
mengelakkan dahaga pada siangnya atau dia enggan makan atau minum atau jimak 
kerana takutkan terbit fajar adalah demikian itu menjadi niat jika terlintas didalam 
hatinya puasa dengan sifat-sifat yang disyaratkan disentuh kerana setiap demikian itu 
mengandungi kasad puasa. 
 

ٌِْلِه َكقََ اٍء أَْو نَْذِل ااتّْ ٌٌِتُ  ًٌَْل ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ .َوٌُْشتََلطُ ِافَْلِض ااّصْوِي ِ ْ  َلَ َ اَ  أَْو َغ  َوهَُو إٌقَاعُ اانٌِِّّة اَ
ٌِْ  َوَ لَّي  َوََل  ُدّ ِ ْ  ااتّْ ٌٌِِت ِاكُّ ِ ٌَْوٍي ِاَظاِهِل اْاَ  َِل، ِْلَّ  . {َ ْ  اَْي ٌُ ٌَِّْت اانٌِّّةَ قَْ َ  اْافَْ ِل  َََل ِصٌَاَي اَ ُ  }: َعلَ

 .َصْوَي كُّ ِ ٌَْوٍي ِع َادَةٌ ُ ْ تَِقلّةٌ ِاتََ لُِّ  اْاٌَْوِي  َِ ا ٌُنَاقُِض ااّصْوَي َكااّصََلِة ٌَتََ لّلَُها ااّ ََليُ 

241. Disyaratkan memalamkan niat untuk puasa fardhu daripada ramadhan atau 
selainnya seperti kadha atau nazar. Ia adalah menjatuhkan niat pada malam kerana 
sabda nabi s.a.w.m “siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar maka tidak 
ada puasa baginya”. Tidak dapat tidak dari memalamkan niat itu bagi setiap hari kerana 
zahir khabar itu, kerana puasa setiap hari adalah iadat yang tersendiri kerana diselangi 
siang dengan apa yang melawani puasa sama seperti sembahyang diselangi oleh 
salam.  
 

ٌَْس َعلَى أَْصِلنَا َصْوُي نَْفٍ  ٌُْشتََلطُ  ٌِِ   ًُّ  ًِ تَْ ٌٌِِت اانٌِِّّة ِاِصّ ِة َصْوِ ِ  َكاْا َاِاغِ َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َواَ َوااّص ِ
ٌِْ ، َوََل ٌَُ لُّ اْْلَْكُ  َواْاِ َ اعُ  َْعدََها. ااتّْ ٌٌُِت إَّل َهذَا َوََل ٌَِ ُب . َوََل ٌُْشتََلطُ ِالتّْ ٌٌِِت اانِّْصُف اْْلَِ ٌُل ِ ْ  االّ

ٌَْلً   .تَْ ِدٌدَُها إذَا نَاَي  َْعدََها ثُّي تَنَ ّ َ اَ

242. Kanak-kanak pada memalamkan niat supaya sah puasanya adalah seperti yang 
baligh sepertimana didalam Majmuk. Tidak ada di atas kaedah kita puasa sunat yang 
disyaratkan padanya memalamkan niat melainkan ini. Tidak disyaratkan bagi 
memalamkannya setengah yang akhir daripada malam. Tidak memudharatkan makan 
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dan jimak selepasnya dan tidak wajib membaharuinya apabila dia tidur selepasnya 
kemudian dia terjaga pada malam itu. 
 

 َوٌُْشتََلطُ ُ ُصوُ  َشْلِط ااّصْوِي ِ ْ  أَّوِ  اانَّهاِل  ِأَْ  ََل ٌَْ  ِقََها ُ نَاٍف ِالّصْوِي .َوٌَِصحُّ اانّفَُ   ِنٌٍِّة قَْ َ  ااّزَوا ِ 
 .َككُْفٍل َوِ َ اعٍ 

243. Sah puasa sunat dengan niat sebelum zawal. Disyaratkan terhasil syarat puasa 
dari awal siang dengan bahawa tidak mendahuluinya perkara yang menafikan puasa 
seperti kufur dan jimak. 
 

ٌْلٍَة أَنّ ُ َصائٌِي َغدًا َعْ  َلَ َ اَ  أَْو َعْ  نَْذٍل أَْو َعْ   (تَْعٌٌُِ  اانٌِِّّة  )ااثّانًِ  (َو  )  ًِ اْافَْلِض  ِأَْ  ٌَْنِوَي كُّ  اَ
َكفّاَلٍة ِْلَنّ ُ ِع َادَةٌ ُ َ ا َةٌ إاَى َوْقٍت  ََوَ َب ااتّْعٌٌُِ   ًِ نٌِّتَِها َكااّصلََواِت اْاَ ْ ِس، َوَ َلَا  ِاْافَْلِض اانّفَُ   َِإنّ ُ 

 .ٌَِصحُّ  ِنٌٍِّة ُ ْطلَقَةٍ 

244. Keduanya : (menentukan niat) pada puasa fardhu dengan bahawa dia niatkan 
setiap malam bahawa dia berpuasa esok hari dari ramadhan atau dari nazar atau dari 
kifarat kerana ia ibadat yang disandarkan kepada waktu, maka wajib menentukan pada 
niatnya sama seperti sembahyang lima waktu. Keluar denan fardhu oleh puasa sunat 
maka ia sah dengan niat yang semata-mata.  
 

َوٌَْن َِ ً اْشتَِلاطُ ااتّْعٌٌِِ   ًِ ااّصْوِي ااّلاتِِب َكعََل َةَ . َهَكذَا أَْطلَقَ ُ اْْلَْصَ ابُ : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ :  َِإْ  قٌِ َ 
أُِ ٌَب  ِأَّ  ااّصْوَي  ًِ اْْلٌَّاِي اْاَ ْذكُوَلِة ُ ْنَصِلٌف  !َوَعاشُوَلاَء َوأٌَّاِي اْا ٌِِض َوِ تٍّة ِ ْ  َشّواٍ  َكَلَواتِِب ااّصََلةِ 

ًٌْ ا َكتَِ ٌِّة اْاَ ْ ِ ِد، ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ ُوُ ودُ َصْوِ َها ٌَْلَها َ َصَ  أَ ٌَْها،  َْ  اَْو نََو   َِها َغ  .إاَ

245. Maka jika dikatakan : kata Nawawi didalam majmuk : beginilah yang diitlakkan 
ashab Syafi‟e, dan sayugia mensyaratkan penentuan ini pada puasa ratib seperti Arafah 
dan Asyura dan hari-hari putih dan enam hari pada syawal, sama seperti rawatib 
sembahyang! Aku jawab dengan bahawa puasa pada hari-hari yangdisebutkan itu 
terpaling kepadanya bahkan kalau dia niatkan padanya akan selainnya terhasil ia juga 
sama seperti tahiyyat masjid kerana yang dimaksudkan adalah ujud puasa padanya.  
 

ُض اََها: تَْن ٌِ ٌ  ِض ِاْلفَْلِ ٌِّة أَنّ ُ ََل ٌُْشتََلطُ ااتّعَلُّ  َوهَُو َكذَِاَك َكَ ا َصّ َ  ُ ،قَِ ٌّةُ  ُكُوِت اْاُ َصنِِّف َعْ  ااتّعَلُّ
ٌَْ  .  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ تَ َعًا ِاَْلَْكثَِلٌَ ، َوإِْ  َكاَ  ُ ْقتََ ى َكََلِي اْاِ ْنَهااِ اَِلْشتَِلاطُ  ٌَْ  َصْوِي َلَ َ اَ  َو َ َواْافَْلُ   َ

َوٌُتََصّوُل ذَِاَك  ًِ . ااّصََلِة أَّ  َصْوَي َلَ َ اَ  ِ ْ  اْا َاِاغِ ََل ٌَقَُي إَّل  َْلً ا،  ِِ ََلِف ااّصََلِة  َِإّ  اْاُ عَادَةَ نَْف ٌ 
 .اْاُ ُ عَِة  ِأَْ  ٌَُصلٌََِّها  ًِ َ َكا  ثُّي ٌُْدِلُك َ َ اَعةً  ًِ أُْ َل  ٌَُصلُّونََها  ٌََُصلٌَِّها َ عَُهْي  َِإنَّها تَقَُي اَ ُ نَا ِلَةٌ 

246. Tanbih. Kehendak diam musannif dari menyentuh kefardhuan puasa bahawa 
tidak disyaratkan menyentuhnya yang mana ia seperti itu sepertimana disahkan didalam 
Majmuk kerana mengikut kebanyakkan ulamak. Sekalipun kehendak kalam Minhaj 
mensyaratkannya. Beza di antara puasa ramadhan dan di antara sembahyang bahawa 
puasa ramadhan dari seorang yang baligh tidak jatuh melainkan fardhu, bersalahan 
sembahyang maka sembahyang ulangan adalah sunat. Tergambar demikian itu pada 
jumaat dengan bahawa dia sembahyangkannya pada satu tempat kemudian dia 
mendapat jamaah pada tempat lain yang sembahyang jumaat maka dia sembahyang 
bersama mereka maka ia jatuh sunat baginya.  
 

ٌْلَةَ ااثََّلثٌَِ  ِ ْ  َشْع َاَ  .َوََل ٌُْشتََلطُ تَْعٌٌُِ  اا ُّنِّة َكَ ا ََل ٌُْشتََلطُ اْْلَدَاُء ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ ِ ْنُهَ ا َواِ دٌ   َواَْو نََو  اَ
َصْوَي َغٍد َعْ  َلَ َ اَ  إْ  َكاَ  ِ ْن ُ  ََكاَ  ِ ْن ُ اَْي ٌَقَْي َعْن ُ، إَّل إذَا اْعتَقَدَ َكْونَ ُ ِ ْن ُ ِاقَْوِ  َ ْ  ٌَثُِ   ِِ  ِ ْ  َعْ ٍد 

 .أَْو اْ َلأٍَة أَْو  َاِ ٍ  أَْو ُ َلاِهٍ   ٌََِصحُّ َوٌَقَُي َعْن ُ 
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247. Tidak disyaratkan penentuan tahun sepertimana tidak disyaratkan tunai kerana 
yang dimaksudkan dari keduanya adalah satu. Kalau dia niatkan pada malam tiga puluh 
sya‟ban puasa esok hari dari ramadhan jika ia darinya maka adalah ia darinya tidak 
jatuh puasa itu darinya melainkan apabila dia iktikadkan keadaan esok hari itu darinya 
kerana kata orang yang dia yakini daripada hamba atau perempuan atau fasik atau 
murahiq maka sah ia dan jatuh ia darinya. 
 

ِ ْ    َلَْو نََو  َصْوَي َغٍد نَْفًَل إْ  َكاَ  ِ ْ  َشْع َاَ  َوإَِّل  َِ ْ  َلَ َ اَ ، َوََل أََ اَلةَ،  َ َا َ : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ 
ٌْلَةَ . َوََل نَْفَلً  َوإِْ   َاَ  ِ ْ  َلَ َ اَ  اَْي ٌَِصّح  َْلً ا. َشْع َاَ  َصّح َصْوُ  ُ نَْفًَل ِْلَّ  اْْلَْصَ   َقَاُؤهُ  َواَْو نََو  اَ

 .ااثََّلثٌَِ  ِ ْ  َلَ َ اَ  َصْوَي َغٍد إْ  َكاَ  ِ ْ  َلَ َ اَ  أَْ َزأَهُ إْ  َكاَ  ِ ْن ُ ِْلَّ  اْْلَْصَ   َقَاُؤهُ 

248. Kata Nawawi didalam Majmuk : maka kalau dia niatkan puasa esok hari sebagai 
sunat jika ianya dari sya‟ban, jika tidak maka dari ramadhan, dan tidak ada tanda maka 
nyata ia dari bulan sya‟ban sah puasanya sebagai sunat kerana asalnya kekal sya‟ban. 
Jika nyata ia dari ramadhan tidak sah ia sebagai fardhu dan tidak sebagai sunat. Kalau 
dia niat pada malam tiga puluh ramadhan puasa esok hari jika ia dari ramadhan ia 
memadainya jika ia darinya kerana asalnya kekal ramadhan. 
 

ْ َ اُك َعْ   )ااثّاِاُث  (َو  ) ٌِْل إْنَزاٍ  َوِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (اْْلَْكِ  َوااشُّْلِب َواْاِ َ اعِ  )كُّ ِ ُ ْفِطٍل ِ ْ   (اإْلِ أُِ ّ   }َواَْو  ِ َ
ٌَاِي ااّل َُث إاَى نَِ ائِكُْي  ٌْلَةَ ااّصِ ِء ) َعْ  ( َو ) َوااّل َُث اْاِ َ اعُ  {اَكُْي اَ ًْ ِد اْاقَ ، َوإِْ  تٌََقَّ  أَنّ ُ اَْي ٌَْلِ ْي (تَعَ ُّ

ٌء إاَى َ ْو ِِ  ِاَ ا َ ٌَأْتًِ ًْ  .َش

249. Yang ketiganya : (menahan diri dari) setiap yang membatalkan puasa daripada 
(makan dan minum dan jimak) walaupun dengan selain inzal, dan kerana firman Allah 
taala “dihalalkan rafath i.e jimak bagi kamu pada malam puasa dengan isteri kamu”. 
“rafath” adalah jimak. dan dari (sengaja muntah) sekalipun dia yakin bahawa tidak 
kembali suatu kepada rongganya kerana apa yang akan datang. 

 
ًْ اانَّهاِل  )ااّلا ُِي ِ ْ  ااشُُّلوِط  (َو  )  .ٌَِقٌنًا أَْو َظنًّا ِاتََ قُِّ  إْ َ اِك َ ِ ٌيِ اانَّهالِ  (َ ْعِل َةُ َطَل َ

250. Yang keempat daripada syarat-syaratnya (mengetahui dua hujung siang) 
dengan yakin atau dengan zan kerana terpasti menahan diri pada semua siang. 

 
اَْو نََو   َْعدَ اْافَْ ِل اَْي ٌَِصّح َصْوُ  ُ، أَْو أََكَ  :  َوَكأَنّ ُ أََ ذَهُ ِ ْ  قَْوِاِهْي .اْنفََلدَ اْاُ َصنُِّف  َِهذَا ااّلا ِيِ : تَْن ٌِ ٌ 

ًٌْ ا ٌٌْ  َوَكاَ  قَْد َطلََي اْافَْ ُل اَْي ٌَِصّح أَ ٌَْ  دََ َ   َ َاَ  ِ ََل ُ ُ اَِزَ  ُ . ُ ْعتَِقدًا أَنّ ُ اَ َوَكذَا اَْو أََكَ  ُ ْعتَِقدًا أَّ  االّ
 .اْاقََ اءُ 

251. Tanbih. Musannif bersendirian dengan yang keempat ini. Seolah-olah dia 
mengambil dari kata mereka : kalau dia berniat selepas fajar tidak sah puasanya, atau 
makan dengan mengiktikadkan bahawa ianya malam sedangkan fajar telah terbit, tidak 
sah juga. Begitu juga kalau dia makan dengan mengiktikadkan bahawa malam telah 
masuk maka ternyata menyalahinya, lazim dia mengkadha. 

 
ِلِه ََل  ًِ إْ َطاِلِه ِْلَّ  اْْلَْصَ   َقَاُء تَ َوَ اِصُ  ذَِاَك أَنّ ُ إذَا أَْ َطَل أَْو تََ ّ َل  ََِل تََ ّلٍ َواَْي يَ   ٌَّْ  اْاَ اُ  َصّح  ًِ تََ  ُّ

ٌِْ   ًِ اْْلُواَى َواانَّهاِل  ًِ ااثّانٌَِةِ   . َِإْ   َاَ  ااّصَواُب  ٌِِهَ ا َصّح َصْوُ ُهَ ا أَْو اْا َلَطُ  ٌِِهَ ا اَْي ٌَِصحّ . االّ

252. Hasil demikian itu bahawa apabila dia berbuka atau bersahur tanpa memeriksa 
waktu dan tidak nyata keadaannya sah ia pada bersahurnya tidak pada berbukanya 
kerana asalnya kekal malam pada yang pertama dan kekal siang pada yang kedua. 
Maka jika nyata yang betul pada keduanya sah puasa keduanya atau salah pada 
keduanya tidak sah ia.  
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ٌِْ  َصّح َصْوُ  ُ، أَْو َكاَ  طُلُوَع  ٌْئًا ِ ْن ُ  ِأَْ  َطَلَ  ُ أَْو أَْ َ َك ُ  ِِف َواَْو َطلََي اْافَْ ُل َو ًِ  َِ ِ  َطعَاٌي  َلَْي ٌَْ لَْي َش

 .اْافَْ ِل ُ َ اِ عًا  َنََزَع َ اًَل َصّح َصْوُ  ُ، َوإِْ  أَْنَزَ  ِاتََواُِّدِه ِ ْ  ُ  َاَشَلٍة ُ  َاَ ةٍ 

253. Kalau terbit fajar sedang pada mulutnya ada makanan maka dia tidak menelan 
suatu darinya dengan bahawa dia meluahkannya atau menahannya didalam mulutnya 
sah puasanya, atau adalah dia pada ketika terbit fajar sedang berjimak maka dia 
mencabut ketika itu juga sah puasanya, sekalipun dia inzal kerana ia terjadi dari 
mubasyarah yang mubah. 

 
ٌٍْ ، َوإِْ  قَلّْت َكِ ْ ِ َ ٍة ( َ ا َوَصَ  ) اْْلَّوُ   (َواَاِّذي ٌَْفطُُل  ِِ  ااّصائُِي َعَشَلةُ أَْشٌَاَء  ُ ْ تَاًلا ( َعْ دًا ) ِ ْ  َع

ِ ْ  َ ْنفٍَذ َ ْفتُوحٍ َ َواٌء َكاَ  ٌُِ ٌُ  اْاِ ذَاَء أَْو اادَّواَء أَْي ََل َك َاِطِ   (اْاَ ْوفِ )ُ ْطلَِ   (إاَى  )َعاِاً ا  ِااتّْ ِلٌِي 
ْ َ اُك َعْ  كُّ ِ َ ا ٌَِصُ  إاَى اْاَ ْوفِ ،(ااّلأِْس  ) َاِطِ   (َو  ) اْاَ ْلِ  َواْا َْطِ  َواْْلَْ عَاءِ   . ِْلَّ  ااّصْوَي هَُو اإْلِ

254. (Yang batal puasa dengannya sepuluh perkara). Pertamanya (apa yang 
sampai) daripada ain sekalipun sedikit seperti sebiji bijan (dengan sengaja) lagi 
dengan pilihan dan tahukan haramnya (ke) semata-mata (rongga) daripada saluran 
yang terbuka samaada rongga itu mengubah makanan atau ubat atau tidak seperti batin 
halkum dan perut dan usus (dan batin kepala) kerana puasa adalah menahan diri dari 
setiap apa yang sampai ke rongga.  

 
ِب َ َ اّيِ َ ْو َِ ، َكَ ا ََل ٌَُ لُّ اْغتَِ ااُ ُ  ِاْاَ اِء، َوإِْ  َوَ دَ أَثًَلا  ِ َاِطنِ ِ  َوََل .  َََل ٌَُ لُّ ُوُصوُ  دُْهٍ  أَْو كُْ ٍ   ِتََشلُّ

ٌَُ لُّ ُوُصوُ  ِلٌِقِ  ِ ْ  َ ْعِدنِِ  َ ْو َ ُ أَْو ُوُصوُ  ذُ َاٍب أَْو  َعُوٍض أَْو غُ َاِل َطِلٌٍ  أَْو َغْل َلَِة دَقٌٍِ  َ ْو َ ُ ِاتَعَ ُِّل 
ِز َعْن ُ   .َوااتّْقِطٌُل  ًِ  َاِطِ  اْْلُذُِ  ُ ْفِطلٌ . ااتَّ لُّ

255. Maka tidak memudharatkan sampai minyak atau celak dengan diserap liang roma 
kepada rongganya sepertimana tidak memudharatkan mandi dengan air sekalipun 
didapati kesan pada batinnya. Tidak memudharatkan sampai air liurnya yang dari 
lombongnya kepada rongganya atau sampai lalat atau nyamuk atau debu jalan atau 
debu tepung yang diayak kerongganya kerana payah memelihara darinya. Menitikkan 
air pada batin telinga membatalkan.  

 
ٌَْ  أَْ نَانِِ  . َواَْو َ  ََ  َ اُء اْاَ ْ َ َ ِة أَْو اَِلْ تِْنَشاِ  إاَى َ ْو ِِ  نُِظَل إْ   َااََغ أَْ َطَل، َوإَِّل  ََلَ  ًَ َطعَاٌي  َ َواَْو  َِق

طٍ  ٌَْل ُ فَّلِ ِ  ِْلَنّ ُ َ ْعذُوٌل  ٌِِ  َغ ٌِْل قَْصٍد اَْي ٌُْفِطْل إْ  َعَ َز َعْ  تَْ ٌٌِِزِه َوَ ّ ِ َواَْو أَْوَ َل .  ََ َل   ِِ  ِلٌقُ ُ ِ ْ  َغ
َوإِْ  أََكَ  . َوَكذَا إْ  أُْكِلَه َ تّى أََكَ  أَْو َشِلَب ِْلَّ  ُ ْكَي اْ تٌَِاِلِه َ اقِطٌ . َكأَْ  ُصّب َ اٌء  ًِ َ ْلِقِ  ُ ْكَلًها اَْي ٌُْفِطلْ 
  ٌِْ ًَ َوهَُو َصائٌِي  َأََكَ  أَْو َشِلَب  َِلٌُتِّي َصْوَ  ُ  َِإنَّ ا أَْطعََ  ُ  }نَاِ ًٌا اَْي ٌَْفِطْل، َوإِْ  َكثَُل ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  َ ْ  نَِ 

 .{اّاُ َوَ قَاهُ 

256. Kalau terlancar air madhmadhah atau istinsyaq kerongganya ditilik jika dia 
mendalami ia membatalkan, jika tidak maka tidak. Kalau tinggal makanan di antara gigi-
giginya maka mengalir air liurnya dengannya tanpa kasad ia tidak membatalkan jika dia 
lemah dari membezakannya dan meluahkannya kerana dia diuzurkan padanya dalam 
keadaan dia tidak cuai. Kalau dilalukan air seperti dituangkan air pada halkumnya 
dengan dipaksakan ia tidak membatalkan. Begitu juga jika dia dipaksa hingga 
sampaikan makan atau minum kerana hukum pilihannya gugur. Jika dia makan dalam 
keadaan lupa ia tidak membatalkan sekalipun banyak kerana khabar dua kitab yang 
sahih “siapa yang lupa sedang dia puasa maka dia makan atau minum maka hendaklah 
dia sempurnakan puasanya, hanya Allah memberinya makan dan memberinya minum”. 
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ًَ  َِ ّيِ اْاُ ْهَ لَِة إْدَ اُ  دََواٍء أَْو نَْ ِوِه ِ ْ  اادُّ ُِل  َتَْع ٌُِلهُ  ِأَنَّها  ٌِْ   )َوااثّانًِ اْاُ ْقنَةُ َوِه  ٌِِ   (ِ ْ  أََ ِد ااّ  ٌِلَ
زٌ  ْ ِلٌِ  َوإِْدَ اُ  عُوٍد أَْو نَْ ِوِه  ٌِِ  ُ ْفِطلٌ .تََ وُّ َوَكاْاُ ْقنَِة دُُ وُ  َطَلِف أُْص ُيٍ  ًِ اادُّ ُِل .   َااتّْقِطٌُل  ًِ  َاِطِ  اإْلِ

َ ااَةَ اَِلْ تِْنَ اِء  ٌَُْفِطُل  ِِ  إَّل إْ  أَْدَ َ  اْاَ ْ  ُوُل َ ْقعَدَتَ ُ  ِأُْص ُِعِ   َََل ٌُْفِطُل  ِِ  َكَ ا َصّ َ  ُ اْا َ َِوّي َِلْ ِطَلاِلِه 
 ِ ٌْ  .إاَ

257. Yang  keduanya huqnah. Ianya dengan dhammah ha‟ adalah memasukkan ubat 
atau umpamanya dari dubur. Maka ibarat musannif dengan bahawa ia (dari satu dari 
dua jalan) bermudah-mudah. Maka menitikkan ubat pada batin lubang zakar dan 
memasukkan kayu atau umpamanya kedalamnya membatalkan. Seperti huqnah masuk 
hujung jari pada dubur ketika istinja‟ maka batal puasa dengannya melainkan jika orang 
yang sakit buasir memasukkan maq‟adnya dengan jarinya maka tidak batal puasa 
dengannya sepertimana yang disahkan Bughawi kerana terdesak dia kepadanya. 

 
ُء َعْ دًا  )ااثّاِاُث  (َو  ) ًْ ٌء إاَى اْاَ ْوِف َكأَْ  تَقَاٌَأَ ُ نَّكً ا ِاَ  َِل اْ ِ  ِ  ّاَ  (اْاقَ ًْ ، َوإِْ  تٌََقَّ  أَنّ ُ اَْي ٌَْلِ ْي ِ ْن ُ َش

ٌِْلِه  ٌِْ  قََ اٌء، َوَ ْ  اْ تَقَى  َْلٌَْقِض  }َوَغ ٌَْس َعلَ ُء أَْي َغلَ َ ُ َوهَُو َصائٌِي  َلَ ًْ  َوَ َلَا  ِقَْوِاِ  .{َ ْ  ذََلَع ُ اْاقَ
ْ ََلِي أَْو . َوََل  ُدّ أَْ  ٌَكُوَ  َعاِاً ا  ِااتّْ ِلٌِي ُ ْ تَاًلا ِاذَِاكَ . َعْ دًا َ ا اَْو َكاَ  نَاِ ًٌا  َِإْ  َكاَ  َ اِهًَل ِاقُْلِب َعْهِدِه  ِاإْلِ

ءُ  ًْ  .نََشأَ  َِعٌدًا َعْ  اْاعُلََ اِء أَْو ُ ْكَلًها اَْي ٌُْفِطْل َكَ ا اَْو َغلَ َ ُ اْاقَ

258. Ketiganya (muntah dengan sengaja) sekalipun dia yakin bahawa tidak kembali 
darinya sesuatu kepada rongganya seperti bahawa dia muntah menonggeng kerana 
khabar Ibnu Hibban dan selainnya “siapa yang digagahi muntah sedang dia puasa 
maka tidak ada kadha di atasnya dan siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia 
mengkadha”. Keluar dengan katanya “sengaja” oleh keadaan kalau dia lupa. Tidak 
dapat tidak bahawa dia tahukan haramnya lagi memilih demikian itu. Maka jika dia jahil 
kerana baru dengan islam atau membesar jauh dari ulamak atau dipaksa ia tidak 
membatalkan sepertimana kalau digagahi muntah.  

 
 َ َواٌء اْقتَلَعََها ِ ْ  ِدَ اِغِ  أَْو ِ ْ   َاِطنِِ ، ِْلَّ  اْاَ اَ ةَ إاَى ذَِاَك ،َوَكذَا اَْو اْقتَلََي نَُ اَ ةً ِ ْ  اْا َاِطِ  َوَلَ اَها

 َلَْو نََزاَْت ِ ْ  ِدَ اِغِ  َوَ َصلَْت  ًِ َ دِّ ااّظاِهِل ِ ْ  اْافَِي َوهَُو َ ْ َلُا اْاَ اِء اْاُ ْعَ َ ِة َوَكذَا اْاُ ْهَ لَةُ َعلَى . تَتََكّللُ 
 َِإْ  تََلَكَها َ َي اْاقُْدَلِة َعلَى ذَِاَك  ََوَصلَْت اْاَ ْوَف . ااّلاِ حِ  ًِ ااّزَوائِِد  َْلٌَْقَطْعَها ِ ْ  َ ْ َلاَها َوْاٌَُ ّ َها إْ  أَْ َك َ 

ٌء ِ ْ  َ ِعدَتِِ  إاَى َ دِّ ااّظاِهِل أَْ َطلَ . أَْ َطَل ِاتَْقِصٌِلهِ  ًْ ِء ااتَّ شُُّؤ  َِإْ  تَعَّ دَهُ َوَ َلَا َش ًْ  .َوإِْ  َغلَ َ ُ  ََلَ . َوَكاْاقَ

259. Begitu juga kalau dia menanggalkan kahak dari batin tubuhnya dan 
melontarkannya, samaada dia menanggalkannya dari otaknya atau dari batinnya kerana 
hajat kepada demikian itu berulang-ulang. Kalau turun kahak dari otaknya dan sampai 
pada had zahir mulut iaitu makhraj kha‟ begitu juga ha‟ di atas yang rajih didalam 
Zawaid maka hendaklah dia memutuskannya dari alirannya dan hendaklah dia 
meluahkannya jika terboleh. Maka jika dia meninggalkannya serta kuasa di atas 
demikian itu maka sampai ia kepada rongganya ia membatalkan kerana cuainya. 
Seperti muntah adalah sendawa, maka jika dia sengajakannya dan keluar suatu dari 
ma‟iddahnya kepada had zahir itu ia membatalkan. Jika ia menggagahinya, maka tidak. 

 
 ًِ اْافَْلاِ  )ُ ْ تَاًلا َعاِاً ا  ِااتّْ ِلٌِي  (َعْ دًا  ) ِِإْدَ اِ  َ َشفٍَة أَْو قَْدِلَها ِ ْ  َ ْقطُوِعَها  (اْاَوْطُء  )ااّلا ُِي  (َو  )
ٌِْلهِ  ( ٍ أَْو َغ ًّ ٌِْ  إْ  قُْلنَا .  أَْنَزَ  أَْي َلَ ،َواَْو دُ ًُلا ِ ْ  آدَِ  ْكَلاِه َعلَ  َََل ٌُْفِطُل  ِاْاَوْطِء نَاِ ًٌا، َوإِْ  َكثَُل، َوََل  ِاإْلِ

، َوََل َ َي َ ْهِ  تَْ ِلٌِ ِ  َكَ ا َ  ََ   ًِ اْْلَْك ِ  ِلِه َوهَُو اْْلََصحُّ  . ِتََصوُّ

260. Yang keempatnya (setubuh) dengan memasukkan hasyafah atau kadarnya dari 
yang putus hasyafah (dengan sengaja) dengan pilihan lagi tahukan pengaharamannya 
(kedalam faraj) walaupun dubur, dari anak adam atau selainnya, inzal atau tidak. Maka 
tidak batal puasa dengan setubuh dalam keadaan lupa sekalipun banyak, dan tidak 
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dengan dipaksa jika kita katakana dengan boleh bahawa ia digambarkan yang mana ia 
yang paling sahih, dan tidak serta jahilkan pengharamannya sepertimana yang telah lalu 
pada makan. 

 
ْنَزاُ   )اْاَ اِ ُس  (َو  ) ٌِْل  (َعْ  ُ  َاَشَلٍة  )َواَْو قَْطَلةً  (اإْلِ ٌََلاِ  ِ َ  ِنَْ ِو اََ ّسٍ َكقُْ لٍَة  ََِل َ ائٍِ  ِْلَنّ ُ ٌُْفِطُل  ِاإْلِ

ْنَزاِ  َ َي نَْوعِ َشْهَوٍة أَْواَى ٌِْل . إْنَزاٍ   َ ِاإْلِ  ِِ ََلِف َ ا اَْو َكاَ   َِ ائٍِ  أَْو نََظٍل أَْو  ِْكٍل َواَْو  َِشْهَوٍة ِْلَنّ ُ إْنَزاٌ   ِ َ
ْنَزا ِ . ُ  َاَشَلٍة َكاَِلْ تََِليِ   .َوإَِّل  َتَْلكُ ُ أَْواَى. َوَ ُلَي نَْ ُو اَْ ٍس َكقُْ لٍَة إْ  َ ّلَكْت َشْهَوةً َ ْوَف اإْلِ

261. Kelimanya (inzal) walaupun setitik (dari bersentuhan kulit i.e mubasyarah) 
dengan umpama sentuh dengan tapak tangan seperti kucup, tanpa lapik, kerana dia 
batal puasa dengan “memasukkan” tanpa inzal maka dengan inzal serta satu bagai 
syahwat terutama, bersalahan keadaan kalau ianya dengan lapik atau dengan pandang 
atau fikir walaupun dengan syahwat kerana ia iznzal tanpa mubasyarah, sama seperti 
mimpi. Haram umpama sentuh seperti kucup jika ia menggerakkan syahwat kerana 
bimbangkan inzal. Jika tidak maka meninggalkanya terutama. 

 
ٌُْض  )ااّ اِدُس  (وَ  ) َ اُي . ِاْ ِْ َ اعِ َعلَى تَْ ِلٌِ ِ  َوَعدَِي ِصّ تِ ِ  (اْاَ  َوَكْوُ  ااّصْوِي ََل ٌَِصحُّ ِ ْنَها ََل : قَاَ  اإْلِ

ٌَْ ْت َ ْشُلوَطةً  ٌِ ِ  ٌَْها ثُّي َ قََط، أَْو اَْي ٌَِ ْب أَْصًَل، َوإِنَّ ا ٌَِ ُب . ٌُْدَلُك َ ْعنَاهُ ِْلَّ  ااّطَهاَلةَ اَ َوَهْ  َوَ َب َعلَ
ُهَ ا ااثّانًِ ٌَْس ِاَهذَا اْاِ ََلِف  َائِدَةٌ  ِْقِهٌّةٌ : قَاَ   ًِ اْا َِ ٌِط . اْاقََ اُء  ِأَْ ٍل َ ِدٌٍد ؟ َوْ َهاِ  أََص ُّ َوقَاَ   ًِ . َواَ

ٌَْ اِ  َوااتّعَاِاٌِ   ِأَْ  ٌَقُوَ  : اْاَ ْ ُ وعِ  ٌْك َصْوٌي  َأَْنِت َطاِا ٌ : ٌَْظَهُل َهذَا َوِشْ ُه ُ  ًِ اْْلَ  .َ تَى َوَ َب َعلَ

262. Keenamnya (haid) kerana ijmak di atas haramnya dan tidak sahnya. Kata Imam : 
keadaan puasa tidak sah kerananya tidak difahami maknanya kerana toharah tidak 
disyaratkan padanya. Adakah ia wajib di atas yang berhaid kemudian gugur atau tidak 
wajib dari asal, hanya wajib kadha kerana perintah yang baru? Dua wajah, yang paling 
sahih darinya yang kedua. Katanya didalam Basit : tidak ada faedah fekah bagi khilaf 
ini. Katanya didalam Majmuk : zahir ini dan yang menyerupainya pada sumpah-sumpah 
dan ta‟lik-ta‟lik dengan bahawa seorang katakan : bila wajib di atas kamu puasa maka 
kamu tertalak. 
 

ٌٍْض ُ ْ تَِ يٌ  (اانِّفَاُس  )ااّ ا ُِي  (َو  )  )ااتّاِ ُي  (َو  ). ِاُ نَا َاتِِ  اْاِع َادَةَ  (اْاُ نُوُ   )ااثّاِ ُ   (َو  ) .ِْلَنّ ُ دَُي َ 
دّةُ   .ِاُ نَا َاتَِها اْاِع َادَةَ  (ااّلِ

263. Ketujuhnya (nifas) kerana ia darah haid yang terhimpun. Kelapannya (gila) 
kerana ia menafikan ibadat. Kesembilannya (riddah) kerana ia menafikan ibadat.  

 
  َِإنَّها ُ ْ ِطلَةٌ ِالّصْوِي َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ ااتّْ ِقٌِ ، َوهَُو ،َوااّظاِهُل أَنّ ُ اْاِوََلدَةُ . َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ   ٌََاِ  اْاعَاِشلِ 

َواَعَّ  اْاُ َصنَِّف تََلَك ُ ِاَهذَا اْاِ ََلِف أَْو . اْاُ ْعتََ دُ، ِ ََل ًا ِاَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ ِ ْ  إْاَ اقَِها  ِاَِلْ تََِلِي ِاُوُ وحِ اْافَْل ِ 
 .ِانِْ ٌَاٍ  أَْو َ ْهوٍ 

264. Musannif diam dari menerangkan yang kesepuluh. Yang zahir bahawa ianya 
wiladah i.e kelahiran anak, maka ia membatalkan puasa di atas yang paling sahih 
didalam Tahkik yang mana ia yang muktamad, bersalahan apa yang didalam Majmuk 
daripada menghubungkannya dengan mimpi, kerana jelas bezanya. Barangkali 
musannif meninggalkannya kerana khilaf ini atau kerana lupa atau lalai.  
 

 (تَْعِ ٌُ  اْاِفْطِل  ) اْْلَّوُ  .(ثَََلثَةُ أَْشٌَاَء  )َواَْو نَْفًَل أَْشٌَاُء َكثٌَِلةٌ اْاَ ْذكُوُل ِ ْنَها هُنَا  (َوٌُْ تََ بُّ  ًِ ااّصْوِي  )
  ٌِْ ٌٍْل َ ا َعّ لُوا اْاِفْطَل  }: إذَا تََ قَّ  غُُلوُب ااّشْ ِس ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  َ اُي أَْ َ دُ . {ََل تََزاُ  أُّ تًِ  َِ  َزادَ اإْلِ

َلهُ إْ  قََصدَ ذَِاَك َوَلأَ  . ، َوِاَ ا  ًِ ذَِاَك ِ ْ  ُ َ ااَفَِة اْاٌَُهوِد َواانَّصاَل {َوأَّ ُلوا اا ُُّ وَل } َوٌُْكَلهُ اَ ُ أَْ  ٌَُؤّ ِ
َ ايِ  . أَّ   ٌِِ   َِ ٌلَةً، َوإَِّل  َََل  َأَْس  ِِ  نَقَلَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َعْ  نَّاِ اإْلِ



 75 

265. (Sunat pada puasa) walaupun sunat beberapa perkara yang banyak yang 
disebutkan daripadanya disini (tiga perkara). Yang pertamanya (menyegerakan buka) 
apabila pasti tenggelam matahari kerana khabar dua kitab yang sahih “sentiasalah umat 
ku dengan kebaikkan selama mereka menyegerakan buka puasa”, Imam Ahmad 
menambah “dan mentakhirkan sahur”, dan kerana demikian itu menyalahi Yahdi dan 
Nasrani. Makruh bahawa dia mentakhirkannya jika dia kasadkan demikian itu dan 
melihat bahawa padanya ada fadhilat. Jika tidak maka tidak mengapa dengannya. 
Menakalkannya didalam Majmuk dari nas Imam. 
 

ٌِْ   }:  ِاَ  َِل ،َوٌَُ  ُّ َكْونُ ُ َعلَى ُلَطٍب،  َِإْ  اَْي ٌَِ ْدهُ  َعَلَى تَْ ٍل،  َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  َعَلَى َ اءٍ  ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ َكاَ  اانّ ِ
ًَ َعلَى ُلَط َاتٍ   َِإْ  اَْي ٌَكُْ   َعَلَى تََ َلاٍت،  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  َ َ ا َ َ َواٍت ِ ْ  َ اٍء  َِإنّ ُ . َوَ لَّي ٌُْفِطُل قَْ َ  أَْ  ٌَُصلِّ

ِّْلِ ِذيُّ . {َطُهولٌ   .َلَواهُ اات

266. Sunat keadaannya di atas rutob. Maka jika dia tidak mendapatnya maka di atas 
tamar, maka jika dia tidak mendapatnya maka di atas air kerana khabar “adalah nabi 
s.a.w.m sentiasa berbuka puasa sebelum dia sembahyang dengan berapa biji rutob. 
Mska jika tidak ada maka di atas beberapa biji tamar, maka jika tidak ada pada dia 
menegukk beberapa teguk air, maka ianya suci. Meriwayatkannya Turmizi.  
 

 ِ ٌْ  }، َوِاَ  َِل اْاَ اِكِي  ًِ َصِ ٌِ ِ  {تََ ّ ُلوا  َِإّ   ًِ اا ُُّ وِل  ََلَكةً  } .َوٌَُ  ُّ اا ُُّ وُل ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
  ٌِْ ٌْلُواَِة اانَّهاِل َعلَى قٌَِاِي االّ  .{اْ تَِعٌنُوا  َِطعَاِي ااّ َ ِل َعلَى ِصٌَاِي اانَّهاِل َو ِقَ

267. Sunat sahur kerana khabar dua kitab yang sahih “bersahurlah kamu maka pada 
sahur itu ada keberkatan” dan kerana khabar Hakim didalam Sahihnya “hendaklahlah 
kamu buat bantuan dengan makanan pada waktu sahur di atas puasa siang dan 
dengan qailulah siang di atas bangun malam”.  
 

ٌٍْل َ ا َعّ لُوا  }: َ ا اَْي ٌَقَْي  ًِ َشّكٍ  ًِ طُلُوعِ اْافَْ ِل ِاَ  َِل  (تَأِْ ٌُل اا ُُّ وِل  )ااثّانًِ  (َو  ) ََل تََزاُ  أُّ تًِ  َِ 
ٌِْ  اَْي .  َوِْلَنّ ُ أَْقَلُب إاَى ااتّقَّوِي َعلَى اْاِع َادَةِ ،{اْاِفْطَل َوأَّ ُلوا اا ُُّ وَل   َِإْ  َشّك  ًِ ذَِاَك َكأَْ  تََلدّدَ  ًِ  َقَاِء االّ

 .{دَْع َ ا ٌَِلٌ ُك إاَى َ ا ََل ٌَِلٌ ُك  }: ٌَُ ّ  ااتّأِْ ٌُل  َْ  اْْلَْ َ ُ  تَْلكُ ُ ِاْلَ  َِل ااّصِ ٌحِ 

268. Keduanya (mentakhirkan sahur) selama tidak jatuh pada terbit fajar kerana 
khabar “sentiasalah umat ku dengan kebaikkan selama mereka menyegerakan buka 
puasa dan mentakhirkan sahur” dan kerana ia lebih dekat kepada menguatkan ibadat. 
Maka jika dia syak pada demikian itu seperti bahawa dia ragu pada masih malam tidak 
sunat mentakhirkan, bahkan yang terafdhal meninggalkannya kerana khabar yang sahih 
“tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu”. 
 

ٌْ ِ : تَْن ٌِ ٌ  َوذََكَل  ًِ . اَْو َصّلَح اْاُ َصنُِّف  َِ ّ ِ اا ُُّ وِل َكَ ا ذََكْلتُ ُ اََكاَ  أَْواَى  َِإّ  اْ تِْ  َا َ ُ ُ ْ َ ٌي َعلَ
َوٌَْدُ ُ  . {تََ ّ ُلوا َواَْو  َِ ْلَعِة َ اٍء  } َِفً َصِ ٌحِ اْ ِ  ِ  ّاَ  . اْاَ ْ ُ وعِ أَنّ ُ ٌَْ ُصُ   َِكثٌِِل اْاَ أْكُوِ  َوقَِلٌِل ِ 

 ِ ٌْ  .َوْقتُ ُ  ِنِْصِف االّ

269. Tanbih. Kalau musannif menjelaskan sunat sahur sepertimana yang aku sebutkan 
nescaya terutama, maka sunatnya diijmakkan. Dia menyebutkan didalam Majmuk 
bahawa ia terhasil dengan banyak apa yang dimakan dan sedikitnya. Maka pada Sahih 
Ibnu Hibban “hendaklah mereka bersahur walaupun dengan seteguk air”. Masuk 
waktunya dengan setengah malam. 
 

َ ِ ٌَي اانَّهاِل، ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ  (ِ ْ  اْاَكََلِي  )تَْلُك اْاِهْ َلاِ  : َوهَُو  ِفَتْحِ اْاَهاِء  (تَْلُك اْاَهْ ِل  )ااثّاِاُث  (َو  )
ٌِْ  َوَ لَّي  َهذَا أَ ُو إْ َلائٌَِ  نَذََل أَْ  ٌَقُوَي َوََل ٌَْقعُدَ َوََل ٌَْ تَِظّ  َوََل : َلأَ  َلُ ًَل قَائًِ ا  ََ أََ  َعْن ُ  َقَااُوا  }َعلَ
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ٌِْ  َوَ لَّي  .ٌَتََكلَّي َوٌَُصويَ  أَّ ا اْاُهْ ُل  َِ ّيِ . {ُ ُلْوهُ أَْ  ٌَتََكلَّي َوْاٌَْ تَِظّ  َوْاٌَْقعُْد َوْاٌُتِّي َصْوَ  ُ :  َقَاَ  َصلّى اّاُ َعلَ
ٌَْس ُ َلادَ اْاُ َصنِِّف إْذ َكََلُ  ُ  ٌَِ ا هَُو  ُنّةٌ، َوتَْلُك  ْ َ اُ   ًِ اانُّْطِ   َلَ ْهَ اِل، َوهَُو اإْلِ اْاَهاِء َوهَُو اَِلْ ُي ِ ْ  اإْلِ

ٌِْلَها َواِ بٌ  ٌْ ٍَة َوَغ  . ُْ ِ  اْاَكََلِي ِ ْ  َع

270. Ketiganya : (meninggalkan enggan), “اْلَهْجر” dengan fathah ha‟ : meninggalkan 
enggan, (dari bercakap)sepanjang siangnya, kerana nabi s.a.w.m “melihat seorang 
lelaki berdiri maka dia bertanya tentangnya, maka kata mereka : ini Bapa Israel dia 
bernazar untuk berdiri dan tidak duduk dan tidak berteduh dan tidak bercakap dan 
berpuasa, maka sabda nabi s.a.w.m : suruhlah dia bercakap dan hendaklah dan duduk 
dan menyempurnakan puasanya”. Adapun “ ُاْلُهْجر” dengan dhammah ha‟ iaitu nama dari 
ْهَجارِ “  iaitu menuturkan yang keji, maka ia bukan yang dikehendaki musannif kerana ”اْاِ
kalamnya pada apa yang ianya sunat, meninggalkan kata-kata yang keji daripada 
mengumpat dan selainnya adalah wajib. 
 

ٌِْ  َكَ ا اُْعتُِلَض َعلَى اْاِ ْنَهااِ  ًِ قَْوِاِ   ًِ اْاَ ْندُو َاِت  : َو َْعُ ُهْي َ  ََط َكََلَي اْاُ َصنِِّف  ِااّ ّيِ َواْعتُِلَض َعلَ
َوأُِ ٌَب  ِأَّ  اْاَ ْعنَى أَنّ ُ ٌَُ  ُّ ِالّصائِِي  .َوْاٌَُصْ  ِاَ انَ ُ َعْ  اْاَكِذِب َواْاِ ٌ َِة،  ِأَّ  َصْوَ  االَِّ اِ  َعْ  ذَِاَك َواِ بٌ 

ٌُْث ااّصْوُي  ٌُْث ااّصْوُي  َََل ٌَْ طُُ  َصْوُ  ُ  ِاْلتَِكاِب ذَِاَك،  ِِ ََلِف اْلتَِكاِب َ ا ٌَِ ُب اْ تِنَا ُ ُ ِ ْ  َ   َ  ْ ِ
 .َكاَِلْ تِقَاَءةِ 

271. Sebahagian mereka mendhabitkan kalam musannif itu dengan dhammah dan 
mengkritiknya sepertimana dia mengkritik Minhaj pada katanya pada perkara yang 
sunat “dan hendaklah dia memelihara lidahnya dari dusta dan umpat” dengan bahawa 
menjaga lidah dari demikian itu adalah wajib. Aku jawab dengan bahawa maknanya 
bahawa ianya disunatkan bagi orang yang puasa dari sekira-kira puasa maka tidak batal 
puasanya dengan mengerjakan demikian itu. Bersalahan mengerjakan apa yang wajib 
mengelakkannya dari sekira-kira puasa seperti sengaja muntah.  
 

 ًُّ ٌْ َةُ َواانِّ ٌَ ةُ  }َوَ ِدٌُث : قَاَ  اا ُّْ ِك َوإِْ  َصّح قَاَ  اْاَ اَوْلِديُّ . إاَى آِ ِلِه َ ِعٌفٌ  {َ ْ ٌس ٌُْفِطْلَ  ااّصائَِي اْا َ
َوِ ْ  هُنَا َ  َُ  َعدُّ اَِلْ تَِلاِز َعْن ُ ِ ْ  آدَاِب ااّصْوِي، َوإِْ  َكاَ  َواِ  ًا : قَاَ  .  َاْاُ َلادُ  ُْطََلُ  ااثَّواِب ََل ااّصْويِ : 

 .ُ ْطلَقًا

272. Kata Subki : hadith “lima perkara membatalkan puasa orang yang puasa : umpat 
dan namimah. . .” hingga akhirnya adalah dhaif, sekalipun ianya sah kata Mawardi : 
maka yang dikehendaki adalah batal pahalanya bukan puasa. Katanya : dari itu eloklah 
membilangkan berjaga-jaga darinya sebahagian dari adab-adab puasa, sekalipun ianya 
wajib semata-mata. 
 

ٌَْها ِاَ ا  ٌَِها ِ ْ  ااتَّل ُِّ  ااِّذي ََل ٌُنَاِ ُب ِ ْكَ ةَ  َوٌَُ  ُّ تَْلُك َشْهَوٍة ََل تُْ ِطُ  ااّصْوَي َكَشّيِ ااّلٌَاِ ٌِ  َواانَّظِل إاَ
ٌِْلِه َ ْوَف ُوُصوِاِ  َ ْلقَ ُ، َوتَْلِك َعْلٍك  ااّصْوِي، َوتَْلِك نَْ ِو َ ْ ٍي َكفَْصٍد ِْلَّ  ذَِاَك ٌُْ ِعفُ ُ، َوتَْلِك ذَْوِ  َطعَاٍي أَْو َغ
ٌَ ،  َِإْ   َلَعَ ُ أَْ َطَل  ًِ َوْ ٍ ، َوإِْ  أَْاقَاهُ َعّطَش ُ َوهَُو َ ْكُلوهٌ َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  ٌِْ  ِْلَنّ ُ ٌَْ َ ُي ااّلِ  . ِفَتْحِ اْاعَ

273. Sunat meninggalkan syahwat yang tidak membatalkan puasa seperti cium bau 
pewangi dan melihat kepadanya kerana apa yang padanya daripada bersenang-senang 
yang tidak sesuai dengan hikmah puasa, dan meninggalkan umpama bekam seperti 
petik kerana demikian itu melemahkannya dan meninggalkan mengecap makanan atau 
selainnya kerana takutkan sampainya kepada halkumnya, dan meninggalkan 
mengunyah kerana ia menghimpunkan air liur. Maka jika dia menelannya ia 
membatalkan pada satu wajah dan jika dia mencampakkannya ia mendahagakannya 
yang mana ia makruh sepertimana didalam Majmuk.  
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ًٌَْل ِاٌَكُوَ  َعلَى طُْهٍل ِ ْ  أَّوِ  ااّصْوِي، َوأَْ  ٌَقُوَ  َعِقَب  ِْطِلِه  االُّهّي اَك  }َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَْ تَِ َ  ِ ْ  َ دٍَث أَْك ََل اَ
ٌِْ  َوَ لَّي َكاَ  ٌَقُوُ  ذَِاكَ  {ُصْ ت َوَعلَى ِلْزقِك أَْ َطْلت  ٌَْ ا ِ ،ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ  . َلَواهُ ااّش

274. Sunat bahawa dia mandi hadath besar pada malam supaya dia dalam keadaan 
suci dari awal puasanya, dan bahawa dia berkata mengiringi bukanya “ اللَُّهمَّ لَا ُ ْمت َوَعلَى 
 kerana nabi s.a.w.m sentiasa mengatakan demikian I,tu meriwayatkannya ”ِرْ ِ ا أَْ َ ْرت
dua syeikh. 
 

  ٌِْ ٌُْلهُ  ًِ َلَ َ اَ  ِاَ ا  ًِ ااّصِ ٌَ  ٌِْ  َغ ٌِْلِه َوٌَْقَلأَ َعلَ  }َوأَْ  ٌُْكثَِل تََِلَوةَ اْاقُْلآِ  َوُ دَاَلَ تَ ُ  ِأَْ  ٌَْقَلأَ َعلَى َغ
ٌِْ  َصلّى  ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ كُّ ِ َ نٍَة  ًِ َلَ َ اَ  َ تّى ٌَْنَ ِلَخ،  ٌََْعِلُض َعلَ ًّ َصلّى اّاُ َعلَ إّ  ِ ْ ِلٌَ  َكاَ  ٌَْلقَى اانّ ِ

ٌِْ  َوَ لَّي اْاقُْلآَ    .{اّاُ َعلَ

275. Dan bahawa dia membanyakkan bacaan quran dan bertadarrus dengan bahawa 
dia membaca didepan orang lain dan orang lain membaca didepannya didalam 
ramadhan kerana apa yang didalam dua kitab yang sahih “bahawa Jibril sentiasa 
menemui nabi s.a.w.m pada setiap tahun pada bulan ramadhan hingga ia berlalu, maka 
dia membentangkan Quran ke atas nabi s.a.w.m”. 
 

 ًَ ٌْلَةَ اْاقَْدِل إْذ ِه ِّ َاعِ  ًِ ذَِاَك َوِاَلَ اِء أَْ  ٌَُصاِدَف اَ َوأَْ  ٌَْعتَِكَف  ٌِِ  ََل ِ ٌَّ ا  ًِ اْاعَْشِل اْْلََواِ ِل ِ ْن ُ ِاَِلت
 .ُ ْنَ ِصَلةٌ  ٌِِ  ِعْندَنَا

276. Dan bahawa dia beriktikaf padanya apatah pula pada sepuluh yang akhir darinya 
kerana ittiba‟ pada demikian itu dan kerana harap bahawa dia membetuli malam qadar 
kerana ia terhad padanya di sisi kita.  
 

ًَ  (َوٌَْ ُلُي ِصٌَاُي َ ْ َ ِة أٌَّاٍي  ) ْ َ اعِ اْاُ ْ تَنِِد إاَى  (اْاِعٌدَاِ   )أَْي َ َي  ُْطََلِ  ِصٌَاِ َها َوِه اْاِفْطُل َواْْلَْ َ ى  ِاإْلِ
  ٌِْ ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ َ  َِل ااّصِ ٌَ  ااثََّلثَةُ  َْعدَ ٌَْوِي اانّْ ِل َواَْو ِاُ تََ تِّيٍ  (َوأٌَّاُي ااتّْشِلٌِ   )نَْهًِ ااّشاِلعِ َصلّى اّاُ َعلَ

 .{أٌَّاُي ِ نًى أٌَّاُي أَْكٍ  َوشُْلٍب َوِذْكِل اّاِ تَعَااَى  } َو ًِ َصِ ٌحِ ُ ْ ِلٍي .ِالنّْهًِ َعْ  ِصٌَاِ َها َكَ ا َلَواهُ أَ ُو دَاُود

277. (Haram puasa lima hari) iaitu serta batal puasanya. Ia adalah (dua raya) fitrah 
dan adha dengan ijmak yang disandarkan kepada tegahan nabi s.a.w.m pada khabar 
dua kitab yang sahih. (dan hari-hari tasyrik) yang tiga selepas hari nahar walaupun 
bagi orang yang mengerjakan haji tamattu‟ kerana tegahan dari puasa padanya 
sepertimana yang diriwayatkan Abu Daud. Pada sahih Muslim “hari-hari Mina adalah 
hari-hari makan dan minum dan berzikrullah taala”.  
 

ْ نَِويُّ  .َكَلاَهةَ تَْنِزٌ ٍ  (َوٌُْكَلهُ َصْوُي ٌَْوِي ااّشّكِ  ) ٌِْ  اْْلَْكثَُلو َ : قَاَ  اإْلِ . َوهَُو اْاَ ْعُلوُف اْاَ ْنُصوُا ااِّذي َعلَ
َ ْ  َصاَي ٌَْوَي " َواْاُ ْعتََ دُ  ًِ اْاَ ْذَهِب تَْ ِلٌُ  ُ َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة َواْاِ ْنَهااِ َواْاَ ْ ُ وعِ ِاقَْوِ  َعّ اِل ْ ِ  ٌَاِ ٍل 

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌُْ ِكُ  َ ْ ُ  َكََلِي اْاُ َصنِِّف َعلَى َكَلاَهِة ااتّْ ِلٌِي : تَْن ٌِ ٌ ". ااّشّكِ  َقَْد َعَصى أَ َا اْاقَاِ ِي َصلّى اّاُ َعلَ
 . ٌََُوا ُِ  اْاُ َلّ َح  ًِ اْاَ ْذَهبِ 

278. (Makruh puasa hari syak) sebagai karahah tanzih. Kata Isnawi : ianya yang 
dimaklumi yang dinaskan yang di atasnya ramai ulamak. Yang muktamad didalam 
mazhab adalah haramnya sepertimana didalam Raudhah dan Minhaj dan Majmuk 
kerana kata Ammar bin Yasir “siapa yang puasa pada hari syak maka dia derhaka 
kepada Abu Qasim s.a.w.m”. Tanbih. Boleh menanggungkan kalam musannif di atas 
karahah tahrim maka ia muafakat dengan apa yang ditarjihkan didalam mazhab. 
 

ِعِ  َكأَْ  َكاَ  ٌَْ ُلدُ ااّصْوَي أَْو ٌَُصوُي ٌَْوً ا َوٌُْفِطُل ٌَْوً ا أَْو  (َعادَةً اَ ُ  )َصْوُ  ُ  (إَّل أَْ  ٌَُوا َِ   )  ًِ تََطوُّ
ٌِْ  َواْاَ ِ ٌَس  ََوا ََ  َصْوُ  ُ ٌَْوَي ااّشكِّ   َواَ ُ َصْوُ  ُ َعْ  قََ اٍء أَْو نَْذٍل َكنَِظٌِلِه ِ ْ  ااّصََلِة  ًِ اْْلَْوقَاِت .اَِلثْنَ
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ٌِْ  إَّل َلُ ٌ  َكاَ  ٌَُصوُي َصْوً ا  َْلٌَُصْ  ُ  }: اْاَ ْكُلوَهِة ِاَ  َِل  َوقٌَِس . {ََل تَقَدُّ وا َلَ َ اَ   َِصْوِي ٌَْوٍي أَْو ٌَْوَ 
 . َلَْو َصاَ  ُ  ََِل َ  ٍَب اَْي ٌَِصّح َكٌَْوِي اْاِعٌِد  َِ اِ يِ ااتّْ ِلٌيِ .  ِاْاِوْلِد اْا َاقًِ  َِ اِ يِ ااّ  َبِ 

279. (Melainkan bahawa) puasanya (muafakat dengan adatnya) pada puasa 
sunatnya, seperti bahawa dia mengekali puasa atau puasa sehari dan tak puasa sehari 
atau puasa isnin dan khamis maka muafakat puasanya dengan hari syak. Boleh dia 
mempuasakannya dari kadha atau nazar seperti yang sebandingnya daripada 
sembahyang pada waktu-waktu makruh, kerana khabar “jangan kamu mendulukan 
ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari melainkan lelaki yang sentiasa puasa 
maka hendaklah dia puasa”. Dikiaskan dengan wirid akan yang tinggal lagi dengan 
menasabah sebabnya. Maka kalau dia puasakannya tanpa sebab tidak sah ia seperti 
hari raya dengan menasabah haram.  
 

ًعا (أَْو ٌَِصلَ ُ  َِ ا قَْ لَ ُ  )َوقَْواُ ُ  ًٌّ َعلَى َ َواِز اْ تِدَاِء َصْوِي اانِّْصِف ااثّانًِ ِ ْ  َشْع َاَ  تََطوُّ  َوهَُو َوْ  ٌ ،َ ْ نِ
َواْْلََصحُّ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ تَْ ِلٌُ  ُ  ََِل َ  ٍَب إْ  اَْي ٌَِصْل ُ  َِ ا قَْ لَ ُ أَْو َصاَ  ُ َعْ  قََ اٍء أَْو نَْذٍل أَْو َوا ََ  . َ ِعٌفٌ 

ٌُْلهُ . {إذَا اْنتََصَف َشْع َاُ   َََل تَُصوُ وا }َعادَةً اَ ُ، ِاَ  َِل  َصْوِي  َعَلَى َهذَا ََل ٌَْكِفً َوْصُ  . َلَواهُ أَ ُو دَاُود َوَغ
ٌِْ  ااّصْوُي إَّل . ٌَْوِي ااّشّكِ إَّل  َِ ا قَْ َ  اانِّْصِف ااثّانًِ ًَ  َِ ا قَْ لَ ُ ثُّي أَْ َطَل  ٌِِ  َ ُلَي َعلَ َواَْو َوَصَ  اانِّْصَف ااثّانِ

 .أَْ  ٌَكُوَ  اَ ُ َعادَةٌ قَْ َ  اانِّْصِف ااثّانًِ  َلَ ُ َصْوُي أٌَّاِ َها

280. Katanya (atau dia menyambungkannya dengan puasa yang sebelumnya) 
dibina di atas harus mula puasa setengah kedua sya‟ban sebagai puasa sunat, yang 
mana ia wajah yang dhaif. Yang paling sahih didalam Majmuk adalah haramnya tanpa 
sebab jika dia tidak menyambungkannya dengan puasa yang sebelumnya atau dia 
puasakannya dari kadha atau nazar atau ia muafakat dengan adatnya, kerana khabar 
“apabila masuk setengah sya‟ban maka jangan kamu puasa”. Meriwayatkannya Abu 
Daud dan selainnya.  Maka di atas ini tidak memada sambung puasa hari syak 
melainkan dengan puasa yang sebelum setengah kedua. Kalau dia menyambungkan 
setengah kedua dengan puasa yang sebelumnya kemudian dia tak puasa padanya 
haram dia puasa melainkan bahawa ada baginya adat sebelum setengah kedua, maka 
boleh dia puasa pada hari-hari adatnya. 
 

ٌُْث قَاَ   ُِوُ وِب :  َِإْ  قٌَِ   َ اِي أَْ َ دَ َ  ٌُْي ُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف اإْلِ َهَّل اُْ تُِ ّب َصْوُي ٌَْوِي ااّشّكِ إذَا أَْط ََ  اْا َ
ًَ هُنَا َ  َُل  ٌْكُْي  َأَْكِ لُوا  }َصْوِ ِ  ِ ٌنَئٍِذ ؟ أُِ ٌُب  ِأَنّا ََل نَُلاِعً اْاِ ََلَف إذَا َ ااََف  ُنّةً َصِلٌَ ةً َوِه إذَا غُّي َعلَ

 .{ِعدّةَ َشْع َاَ  ثَََلثٌِ َ 

281. Maka jika dikatakan : hendaklah disunatkan puasa hari syak apabila berlapis 
awan kerana keluar dari khilaf imam Ahmad sekira-kira dia berkata dengan wajib 
puasanya ketika itu? Aku jawab dengan bahawa kita tidak memelihara khilaf ini apabila 
ia menyalahi sunnah dengan jelas yang mana ia disini khabar “apabila kamu ditutupi 
awan maka sempurnakanlah bilangan sya‟ban tiga puluh hari”.  
 

َوٌَْوُي ااّشّكِ هَُو ٌَْوُي ااثََّلثٌَِ  ِ ْ  َشْع َاَ  إذَا تََ دَّث اانّاُس  ُِلْؤٌَتِِ  أَْو َشِهدَ  َِها َعدَدٌ تَُلدُّ َشَهادَتُُهْي َكِصْ ٌَاٍ  أَْو 
 ًُّ َوإِنَّ ا اَْي ٌَِصّح َصْوُ  ُ َعْ  َلَ َ اَ  ِْلَنّ ُ اَْي ٌَثْ ُْت . نَِ اٍء أَْو َع ٌٍِد أَْو  ََ قٍَة َوظُّ  ِصْدقُُهْي َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع

 .َكْونُ ُ ِ ْن ُ 

282. Hari syak adalah hari tiga puluh sya‟ban apabila orang ramai bercakap-cakap 
dengan nampak hilal atau menyaksikannya sebilangan orang yang ditolak syahadah 
mereka seperti kanak-kanak atau perempuan atau hamba atau orang fasik dan 
dizankan benar mereka itu sepertimana kata Rafi‟e. Hanyalah tidak sah puasanya dari 
ramadhan kerana tidak sabit keadaan hari itu dari ramadhan.  
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ٌِْ  ااّصْوُي َكَ ا تَقَدَّي َعْ  اْا َ َِوّيِ َوَطائِفٍَة أَّوَ  اْا َابِ ،نَعَيْ  .  َ ِ  اْعتَقَدَ ِصْدَ  َ ْ  قَاَ  إنّ ُ َلآهُ ِ ّ ْ  ذََكَل ٌَِ ُب َعلَ
ٌَْ  َ ا  َ  ًَ َوتَقَدَّي  ًِ أَثْنَائِِ  ِصّ ةُ نٌِِّة اْاُ ْعتَِقِد ِاذَِاَك َوُوقُوعُ ااّصْوِي َعْ  َلَ َ اَ  إذَا تَ ٌََّ  َكْونَ ُ ِ ْن ُ،  َََل تَنَا ِ
ْدَ  َهذَا َ ْوِ يٌ  َوأَّ ا . ذََكَل  ًِ اْاَ َواِ يِ ااثََّلثَِة ِْلَّ  ٌَْوَي ااّشّكِ ااِّذي ٌَْ ُلُي َصْوُ  ُ هَُو َعلَى َ ْ  اَْي ٌَظُّ  ااّصِ

ٌِْ  ااّصْوُي َوَهذَاِ  َ ْوِ عَا ِ  ٌِْ  . َ ْ  َظنّ ُ أَْو اْعتَقَدَهُ َصّ ْت اانٌِّّةُ ِ ْن ُ َوَوَ َب َعلَ  ٌَْ ْ نَِوّيِ إّ  َكََلَي ااّش  َقَْوُ  اإْلِ
 ًِ ااّلْوَ ِة َوَشْلحِ اْاُ َهذِّب ُ تَنَاقٌِض ِ ْ  ثَََلثَِة أَْوُ ٍ   ًِ َ ْوِ يٍ ٌَِ ُب َو ًِ َ ْوِ يٍ ٌَُ وُز َو ًِ َ ْوِ يٍ 

 .ٌَْ تَنُِي، َ ْ نُوعٌ 

283. Na‟am, orang yang mengiktikadkan benar orang yang berkata bahawa dia 
nampak hilal, daripada orang yang disebutkan itu wajib di atasnya puasa sepertimana 
telah lalu dari Bughawi dan sekumpulan kecil ulamak pada awal bab ini. Telah terdahulu 
ditengahnya sah niat orang yang mengiktikadkan demikian itu dan jatuh puasanya dari 
ramadhan apabila ternyata keadaannya dari ramadhan. Maka tidak ada bernafian di 
antara apa yang dia sebutkan pada tiga tempat ini kerana hari syak yang haram 
puasanya adalah di atas orang yang tidak menyangkakan benarnya, yang mana ini satu 
tempat. Adapun orang yang menyangkakannya atau mengiktikadkannya sah niat 
darinya dan wajib puasa di atasnya, yang mana ini dua tempat. Maka kata Isnawi 
bahawa kalam dua syeikh didalam Raudhah dan syarah Muhazab berlawanan dari tiga 
wajah, pada tempat ianya wajib dan pada satu tempat harus dan pada satu tempat 
tertegah adalah tidak dibenarkan.  
 

ٌُْي، ِاَ  َِل  ،  َْ  هَُو ِ ْ  َشْع َاَ ، َوإِْ  أَْط ََ  اْا َ ٌَْس اْاٌَْوُي ٌَْوَي َشّكٍ ْؤٌَِة  َلَ  َِإْ  غُّي  }أَّ ا إذَا اَْي ٌَتََ دّْث أََ دٌ  ِاالُّ
ٌْكُيْ   .{َعلَ

284. Adapun apabila tidak ada seorang pun bercakap dengan melihat hilal maka ia 
bukan dari hari syak, bahkan ia daripada sya‟ban, sekalipun berlapis-lapis awan kerana 
khabar “maka jika kamu dilindungi awan. . . ”. 
 

ٌِْ  َواِ ٌب إِذ اْاِوَصاُ   ًِ ااّصْوِي  َْلً ا َكاَ  أَْو نَْفًَل َ َلاٌي ِالنّْهًِ َعْن ُ  ًِ :  َْلعٌ  ٌَْ  ااّصْوَ  اْاِفْطُل  َ
 ِ ٌْ ٌِْ  َ ْطعُوً ا َعْ دًا  ََِل عُْذلٍ . ااّصِ ٌَ  ٌِْ   َأَْكثََل َوََل ٌَتَنَاَوُ   ِاالّ . ذََكَلهُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ . َوهَُو أَْ  ٌَُصوَي ٌَْوَ 

َوذََكَل  .هَُو أَْ  ٌَْ تَِدٌَي َ ِ ٌَي أَْوَصاِف ااّصائِِ ٌ َ : َوقَِ ٌّتُ ُ أَّ  اْاِ َ اَع َونَْ َوهُ ََل ٌَْ نَُي اْاِوَصاَ ، اَِكْ   ًِ اْا َْ ِل 
ِ َواْ ُ  ااّصََلحِ نَْ َوهُ  ًّ  .َوَهذَا هَُو ااّظاِهلُ . اْاُ ْلَ انِ

285. Cabangan. Berbuka di antara dua puasa itu wajib kerana menyambung puasa, 
fardhu atau sunat, adalah haram kerana tegahan darinya didalam dua kitab yang sahih. 
Ia bahawa seorang puasa dua hari maka lebih dan tidak mencapai makanan pada 
malamnya dengan sengaja tanpa uzur. Menyebutkannya didalam Majmuk. 
Kehendaknya bahawa jimak dan umpamanya tidak menegah sambung itu, akan tetapi 
didalam al Bahr : ia adalah bahawa seorang mengekalkan sifat-sifat orang yang puasa. 
Jurjani dan Ibnu sholah menyebutkan seumpamanya. Ini adalah yang zahir. 
 

َعاِ دًا  ) ِتَْ ٌٌِِب َ ِ ٌيِ اْاَ َشفَِة أَْو قَْدِلَها ِ ْ  َ ْقطُوِعَها  (َوَ ْ  َوِطَ   ): ثُّي َشَلَع  ٌَِ ا تَِ ُب  ِِ  اْاَكفّاَلةُ  َقَاَ  
ٌِْلِه (  ًِ اْافَْلاِ ) ُ ْ تَاًلا َعاِاً ا ااتّْ ِلٌَي  ( ٍ أَْو َغ ًّ َواَْو قَْ َ  تََ اِي (  ًِ نََهاِل َلَ َ اَ  ) َواَْو دُ ًُلا ِ ْ  آدَِ 

ٌِْ   ) َوهَُو ُ َكلٌّف َصائٌِي آثٌِي  ِاْاَوْطِء  َِ  َِب ااّصْوِي ،اْا ُُلوبِ  ْ َ اِد  (اْاقََ اُء  )َوَعلَى اْاَ ْوطُوَءِة اْاُ َكلّفَِة  ( َعَلَ إِلِ
ٌِْ  َوْ دَهُ  (وَ )َصْوِ ِهَ ا  ِاْاِ َ اعِ  ٌِْض أَْو  (اْاَكفّاَلةُ  )َعلَ ِ ِ  ِاْل ُْطََلِ   ِعُُلوِض اْاَ  دُونََها ِانُْقَصاِ  َصْوِ َها  ِتَعَلُّ

ًٌّ ٌَتَعَلُّ   ِاْاِ َ اعِ  نَْ ِوِه  َلَْي تَْكُ ْ  ُ ْلَ تُ ُ َ تّى تَتَعَلَّ   َِها اْاَكفّاَلةُ،  َتَْ تَاُّ  ِااّلُ ِ  اْاَواِطِ ، َوِْلَنَّها غُْلٌي َ اِا
ْ عَةِ  َواالَِّواِط َوإِتٌَْاِ  اْا َِهٌَ ِة ُ ْكُي . َكاْاَ ْهِل  َََل ٌَِ ُب َعلَى اْاَ ْوطُوَءِة َوََل َعلَى ااّلُ ِ  اْاَ ْوطُوِء َكَ ا نَقَلَ ُ اْ ُ  ااّلِ

 . َكَ ا َشِ لَ ُ َ ا ذََكَل  ًِ اْاَ دِّ ،اْاِ َ اعِ  ٌَِ ا ذََكلَ 

286. Kemudian dia masuk pada apa yang wajib kifarat dengannya maka katanya 
(siapa yang bersetubuh) dengan meghaibkan semua hasyafah atau kadarnya dari 
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yang terpotong hasyafah (dengan sengaja) dengan pilihan lagi tahukan haramnya 
(kedalam faraj) walaupun dubur dari anak adam atau selainnya, (pada siang 
ramadhan) walaupun sebelum sempurna ghurub sedang dia seorang yang mukallaf 
yang berpuasa yang berdosa dengan setubuh dengan sebab puasa (maka kena di 
atasnya) dan di atas yang disetubuhi yang mukallaf (kadha) kerana kedua mereka 
merosakkan puasa mereka dengan jimak, (dan) di atas dia sahaja (kifarat) tidak 
perempuan yang disetubuhi kerana kurang puasanya dengan terdedah kepada batal 
dengan kedatangan haid atau seumpamanya, maka tidak sempurna haramnya 
hinggakan bergantung kifarat dengannya, maka khusus ia dengan lelaki yang 
menyetubuhi, dan kerana kifarat adalah bayaran harta yang bergantung dengan jimak 
sama seperti maskahwin maka ia tidak wajib ke atas perempuan yang disetubuhi dan 
tidak di atas lelaki yang disetubuhi sepertimana yang dinakalkan Ibnu Rif‟ah. Liwat dan 
mendatangi haiwan hukum jimak pada apa yang disebutkan sepertimana yang 
dilengkapi apa yang dia sebutkan pada bab had. 
 

ْنَزاِ   ٌِْلِه َكاْْلَْكِ  َوااشُّْلِب َواَِلْ تِْ نَاِء َواْاُ  َاَشَلِة  ٌَِ ا دُوَ  اْافَْلاِ اْاُ ْفِ ٌَِة إاَى اإْلِ ٌِْد اْاَوْطِء اْاِفْطُل  ِ َ  ََ َلَا  ِقَ
ٌِْد  ٌِْد َ ِ ٌيِ اْاَ َشفَِة أَْو قَْدِلَها ِ ْ  َ ْقطُوِعَها إْدَ اُ   َْعِ َها  َََل َكفّاَلةَ  ِِ  ِاعَدَِي  ِْطِلِه  ِِ ، َو ِقَ  َََل َكفّاَلةَ  ِِ ، َو ِقَ
ْكَلاهُ ِاَ ا ذََكَل، َو ِِعْلِي ااتّْ ِلٌِي َ ْهلُ ُ ِاقُْلِب َعْهِدِه  اْاعَْ ِد اانِّْ ٌَاُ  ِْلَّ  َصْوَ  ُ اَْي ٌَْف ُْد  ِذَِاَك، َو ِاَِلْ تٌَِاِل اإْلِ

ٌِْ  ِاعَدَِي  ِْطِلِه  ِ ِ  ْ ََلِي أَْو نَْشئِِ   َِ َكاٍ   َِعٌٍد َعْ  اْاعُلََ اِء  َََل َكفّاَلةَ َعلَ نَعَْي، اَْو َعِلَي ااتّْ ِلٌَي َوَ ِهَ  ُوُ وَب  . ِاإْلِ
ٌِْ  إْذ َكاَ  ِ ْ  َ قِِّ  أَْ  ٌَْ تَنِيَ   .اْاَكفّاَلِة َوَ  َْت َعلَ

287. Maka keluar dengan kait “setubuh” oleh batal puasa dengan selainnya seperti 
makan dan minum dan mengeluarkan mani dan bersentuhan kulit pada apa yang selain 
faraj yang membawa kepada inzal, maka tidak ada kifarat dengannya kerana tidak batal 
puasa dengannya, dan dengan kait “semua hasyafah atau kadarnya dari yang putus 
hasyafah” memasukkan sebahagiannya maka tidak ada kifarat dengannya kerana tidak 
batal puasa dengannya, dan dengan kait “sengaja” oleh lupanya kerana puasanya tidak 
rosak dengan demikian itu, dan dengan “pilihan” oleh paksaan apa yang disebutkan, 
dan dengan “tahukan haramnya” oleh jahilnya kerana baru masanya dengan islam atau 
membesarnya pada tempat yang jauh dari ulamak. Maka tidak ada kifarat di atasnya 
kerana tidak batal puasa dengannya. Na‟am, kalau dia tahukan haramnya dan jahilkan 
wajib kifarat wajib ia di atasnya kerana daripada haknya adalah bahawa dia menahan 
dirinya. 
 

ٌُْلهُ َكَصْوِي نَْذٍل َوَكفّاَلٍة  َََل َكفّاَلةَ  ٌِِ   َو ِاْافَْلاِ اْاَوْطُء  ٌَِ ا دُونَ ُ  َََل َكفّاَلةَ  ٌِِ  إذَا أَْنَزَ ، َو ِنََهاِل َلَ َ اَ  َغ
ٌِْ  َوََل َكفّاَلةَ  ًُّ  َََل قََ اَء َعلَ ٌِْ ،  ِْلَّ  ذَِاَك ِ ْ  ُ ُصوِا َلَ َ اَ ، َو ِاْاُ َكلِّف ااّص ِ ِاعَدَِي ُوُ وِب ااّصْوِي َعلَ

ًَ اانٌِّّةَ َوأَْص ََح ُ ْ ِ ًكا َوَوِطَ   َََل َكفّاَلةَ ِ ٌنَئٍِذ، َو ِاْْلثِِي َ ا  ٌِْل َوْطٍء ثُّي َوِطَ  أَْو نَِ  َو ِااّصائِِي َ ا اَْو أَْ َطَل  ِ َ
ٌِْ  أَْو َشّك  ٌِِ ، أَْو  ِا، َوَ ا اَْو َظّ  َوْقَت اْاِ َ اعِ  َقَاَء االّ ٌِْل نٌِِّة ااتَّل ُّ اَْو َوِطَ  اْاَ ِلٌُض أَْو اْاُ َ ا ُِل َواَْو  ِ َ

ثْيِ   َوََل َكفّاَلةَ َعلَى َ ْ  َ اَ َي َعاِ دًا  َْعدَ .َظّ   ِاْ تَِهاٍد دُُ واَ ُ  َ َاَ  ِ َ اعُ ُ نََهاًلا اَْي تَْلَزْ  ُ َكفّاَلةٌ َِلْنتِفَاِء اإْلِ
ٌُْل َصائِيٍ   ،َوإِْ  َكاَ  اْْلََصحُّ  ُْطََلَ  َصْوِ ِ   َِهذَا اْاِ َ اعِ . اْْلَْكِ  نَاِ ًٌا َوَظّ  أَنّ ُ أَْ َطَل  ِاْْلَْكِ  ِْلَنّ ُ ٌَْعتَِقدُ أَنّ ُ َغ

ًصا ِْلَّ  اْاِفْطَل َ ائٌِز اَ ُ  نَا ُ تََلّ ِ ٌِْ   َ َاَ  ِ ََل ُ ُ، َوََل َعلَى ُ َ ا ٍِل أَْ َطَل  ِااّزِ َكَ ا اَْو َ اَ َي َعلَى َظّ ِ  َقَاِء االّ
نَا  . ََل  ِااّصْويِ ،َوإِثُْ  ُ  َِ  َِب ااّزِ

288. Keluar dengan “faraj” oleh setubuh pada apa yang selainnya maka tidak ada 
kifarat padanya apabila dia inzal, dan dengan “siang ramadhan” oleh selainnya seperti 
puasa nazar dan kifarat maka tidak ada kifarat padanya kerana demikian itu dari 
khususiah ramadhan, dan dengan “mukallaf” oleh kanak-kanak maka tidak ada kadha 
dan tidak ada kifarat di atasnya kerana tidak wajib puasa di atasnya, dan dengan “yang 
puasa” oleh keadaan kalau dia membatalkan puasa dengan selain setubuh kemudian 
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bersetubuh, atau dia lupakan niat dan masuk pagi hari dalam keadaan dia menahan diri 
dan dia bersetubuh maka tidak ada kifarat ketika itu, dan dengan “yang berdosa” oleh 
keadaan kalau orang sakit atau musafir bersetubuh walaupun tanpa niat mengambil 
rukhsakh dan keadaan kalau dia zankan pada waktu jimak kekal malam atau syak 
padanya atau zan dengan ijtihad masuk malam maka nyata jimaknya pada waktu siang 
tidak melaziminya kifarat kerana ternafi dosa. Tidak ada kifarat di atas orang yang 
menjimak dengan sengaja selepas makan dalam keadaan lupa dan dia sangkakan 
bahawa dia telah batal puasa dengan makan itu kerana dia mengiktikadkan bahawa dia 
tidak berpuasa. Sekalipun yang paling sahih terbuka puasanya dengan jimak ini 
sepertimana kalau dia jimak di atas sangkaan kekal malam maka nyata menyalahinya, 
dan tidak ditas musafir yang batal puasanya dengan zina kerana mengambil rukhsakh 
kerana buka puasa harus baginya dan dosanya adalah dengan sebab zina bukan 
dengan puasa. 
 

ٍء ِ ْ  ااذَّكِل : تَْن ٌِ ٌ  ًْ ِ اْ تَِلاًزا ِ ْ  اْاَ ْلأَِة  َِإنَّها تُْفِطُل  ِدُُ وِ  َش ًّ قٌَّدَ  ًِ ااّلْوَ ِة اْاِ َ اَع  ِااتّاّيِ تَ َعًا ِاْل ََزاِا
ٌِْلهِ . ًِ  َْلِ َها َواَْو دُوَ  اْاَ َشفَةِ   . َوَزٌّفُوهُ  ُِ ُلواِ ذَِاَك  ِاْاِ َ اعِ إْذ اْافََ ادُ  ٌِِ   ِ َ

289. Tanbih. Dia mengkaitkan jimak didalam Raudhah dengan yang sempurna kerana 
mengikut Ghazali kerana memelihara dari perempuan, kerana dia batal puasa dengan 
masuk sedikit daripada zakar pada farajnya walaupun kurang dari hasyafah, dan 
mereka mendhaifkannya dengan keluar demikian itu dengan jimak kerana rosak 
padanya adalah dengan selain jimak.  
 

ٌِْ  اَِزَ  ُ َكفّاَلتَاِ  ِْلَّ  كُّ  ٌَْوٍي ِع َادَةٌ ُ ْ تَِقلّةٌ  َََل تَتَدَاَ ُ  َكفّاَلتَاهَُ ا َ َواٌء  َكفَّل َعْ  أَوَ ْ  َ اَ َي  ًِ ٌَْوَ 
ٌِْ  َ اَ َي  ٌِِهَ ا .   َلَْو َ اَ َي  ًِ َ ِ ٌيِ أٌَّاِي َلَ َ اَ  اَِزَ  ُ َكفّاَلاٌت  ِعَدَِدَها.اْاِ َ اعِ اْْلَّوِ  قَْ َ  ااثّانًِ أَْي ََل َكَ ّ تَ

 . َِإْ  تََكّلَل اْاِ َ اعُ  ًِ ٌَْوٍي َواِ ٍد  َََل تَعَدُّدَ، َوإِْ  َكاَ   ِأَْل َيِ َزْوَ اتٍ 

290. Orang yang berjimak pada dua hari melaziminya dua kifarat kerana setiap hari 
adalah ibadat yang tersendiri maka tidak bermasuk-masukkan kifarat keduanya, 
samaada dia membayar kifarat dari jimak pertama sebelum yang kedua atau tidak 
seperti dua haji yang dia berjimak padanya. Maka kalau dia berjimak pada semua hari 
ramadhan melaziminya kifarat dengan bilangannya. Maka jika berulang ulang jimak 
didalam sehari maka tidak berbilang kifarat, sekalipun ia dengan empat isteri.  
 

َوُ دُوُث ااّ فَِل َواَْو َطِوًٌَل  َْعدَ اْاِ َ اعِ ََل ٌُْ ِقطُ اْاَكفّاَلةَ ِْلَّ  ااّ فََل اْاُ ْنَشأَ  ًِ أَثْنَاِء اانَّهاِل ََل ٌُ ٌُِح اْاِفْطَل  َََل 
ُِّل  ٌَِ ا َوَ َب ِ ْ  اْاَكفّاَلِة، َوَكذَا ُ دُوُث اْاَ َلِض ََل ٌُْ ِقطَُها ِْلَّ  اْاَ َلَض ََل ٌُنَا ًِ ااّصْوَي  ٌََتََ قُّ  َهتُْك  ٌَُؤث

 .ُ ْلَ تِ ِ 

291. Kedatangan safar walaupun jauh selepas jimak tidak menggugurkan kifarat 
kerana safar yang terjadi pada tengah siang tidak mengharuskan buka puasa maka 
tidak bekesan ia pada kifarat yang telah wajib. Begitu juga kedatangan sakit tidak 
menggugurkannya kerana sakit tidak menafikan puasa maka pastilah tercarik 
kehormatannya. 
 

(  ًَ َ ِلٌَ ٍة ِ ْ  اْاعٌُُوِب اْاُ ِ ّلِة  ِاْاعََ ِ   (ِعتُْ  َلقَ ٍَة ُ ْؤِ نٍَة  )  ٌََِ ُب أَّوًَل ،أَْي اْاَكفّاَلةُ اْاَ ْذكُوَلةُ ُ َلتّ َةٌ  (َوِه
َهالِ   .َواْاَكْ ِب َكَ ا َ ٌَأْتًِ إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى  ًِ ااّظِ

292. (Ianya) iaitu kifarat yang disebutkan itu beraturan maka wajib mula-mula 
(memerdekakan hamba yang beriman) yang selamat dari „aib yang memudharatkan 
kerja dan usaha sepertimana akan datang insyaallah taala pada zihar.  
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ٌِْ ،  َِإْ  اَْي ٌَْ تَِطْي  )َها  ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  ) ٌِْ  ُ تَتَا ِعَ ٌَِّ  ِ ْ ِكٌنًا  )َصْوَ ُهَ ا  ( َِصٌَاُي َشْهَل أَْو  َِقًٌلا  ( َِإْطعَاُي ِ ت
ٌَْلةَ  ٌِْ  َعْ  أَ ًِ هَُل ٌِْ  َوَ لَّي  َقَاَ   }ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ َوَ ا أَْهلََكك : قَاَ  . َهلَْكتُ : َ اَء َلُ ٌ  إاَى اانّ ِ

 ََهْ  تَْ تَِطٌُي أَْ  تَُصوَي : قَاَ  . َلَ : َهْ  تَِ دُ َ ا تُْعتُِ  َلقَ َةً ؟ قَاَ  : قَاَ   .َواقَْعت اْ َلأَتًِ  ًِ َلَ َ ا َ : ؟ قَاَ  
ٌِْ ؟ قَاَ  ََل ؟ قَاَ   ٌِْ  ُ تَتَا ِعَ ٌَِّ  ِ ْ ِكٌنًا ؟ قَاَ  َلَ : َشْهَل ًُّ َصلّى اّاُ .  ََهْ  تَِ دُ َ ا تُْطِعُي ِ ت ًَ اانّ ِ ثُّي َ لََس  َأُتِ
ٌِْ  َوَ لَّي  ِعََلٍ   ٌِِ  تَْ ٌل  َقَاَ   ٌَْها أَْي :  َقَاَ  . تََصدّْ   َِهذَا: َعلَ ٌَْ  ََل َتَ َعلَى أَْ قََل ِ نّا ٌَا َل ُوَ  اّاِ،  ََواَّاِ َ ا  َ
ٌِْ  ِ نّا ٌٍْت أَْ َوُا إاَ ٌَْها أَْهُ   َ ٌِْ  َوَ لَّي َ تّى  َدَْت أَْنٌَا ُ ُ، ثُّي قَاَ  . َ  َلَ ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ اْذَهْب  َأَْطِعْ  ُ :  ََ ِ َك اانّ ِ

ٌِْ  َوااّلاِء ِ ْكتٌَ  ٌُْنَ ُج ِ ْ  ُ وِا اانّْ ِ ، َوَكاَ   ٌِِ  قَْدُل َ ْ َ ةَ َعَشَل َصاًعا، َوقٌَِ  . {أَْهلََك  َواْاعََلُ   ِفَتْحِ اْاعَ
 .ِعْشُلو َ 

293. (Maka jika dia tidak mendapat)nya (maka puasa dua bulan berturutan maka 
jika dia tidak kuasa) puasakannya (maka memberi makan enam puluh miskin) atau 
fakir kerana khabar dua kitab yang sahih dari Abu Hurairah “seorang lelaki datang 
kepada nabi s.a.w.m maka katanya : binasalah aku! Katanya : apa yang membinasakan 
kamu? Katanya : aku setubuhi isteri ku didalam ramadhan. Katanya : adakah kamu 
dapati apa yang kamu merdekakan hamba? Katanya : tidak. Katanya : maka adakah 
kamu kuasa puasa dua bulan berturutan? Katanya tidak. Katanya : maka adakah kamu 
dapati apa yang kamu beri makan enam puluh orang miskin? Katanya : tidak. Kemudian 
dia duduk maka nabi s.a.w.m mendatangkan bungkusan yang padanya tamar maka 
katanya : sedekahkanlah dengan ini. Maka katanya : di atas yang paling fakir dari kita 
wahai rasulullah? Maka demi Allah tidak ada di antara dua bukit Madinah penghuni 
rumah yang lebih berhajat kepadanya dari kami. Maka nabi s.a.w.m ketawa hingga 
nampak gigi taringnya, kemudian berkata : pergilah maka jadikannya makanan keluarga 

kamu. “عرق” dengan fathah „ain dan ra‟ bungkah yang ditenun dari helaian daun tamar 

dan didalamnya kadar lima belas gantang, dikatakan dua puluh.  
 

ْطعَاِي ثُّي قَدََل َعلَى ااّصْوِي نُِدَب اَ ُ . َواَْو َشَلَع  ًِ ااّصْوِي ثُّي َوَ دَ ااّلقَ َةَ نُِدَب ِعتْقَُها  َلَْو . َواَْو َشَلَع  ًِ اإْلِ
ٌِْ  َوَ لَّي  ًّ  ِأَْ   }َعَ َز َعْ  َ ِ ٌيِ اْاِ َصاِ  اْاَ ْذكُوَلِة اْ تَقَّلْت اْاَكفّاَلةُ  ًِ ِذّ تِِ  ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ أََ َل اْْلَْعَلا ِ

ٌِْ  َ َي إْ  َاِلِه  ِعَْ ِزِه  ّ ِة ِْلَّ  ُ قُوَ  اّاِ تَعَااَى اْاَ اِاٌّةَ إذَا َعَ َز {ٌَُكفَِّل  َِ ا دَ َعَ ُ إاَ ،  َدَّ  َعلَى أَنَّها ثَا ِتَةٌ  ًِ ااذِّ
َعْنَها اْاعَْ دُ َوْقَت ُوُ و َِها  َِإْ  َكانَْت ََل  َِ  ٍَب ِ ْن ُ َكَزَكاِة اْاِفْطِل اَْي تَْ تَِقّل، َوإِْ  َكانَْت  َِ  ٍَب ِ ْن ُ اْ تَقَّلْت  ًِ 
َهاِل َواْاٌَِ ٌِ  َواْاِ َ اعِ  ٌِْد َو ِْدٌَِة اْاَ ْلِ  أَْي ََل، َكَكفّاَلِة اْاقَتِْ  َوااّظِ ِذّ تِِ  َ َواٌء أََكانَْت َعلَى َوْ ِ  اْا َدَِ  َكَ َزاِء ااّص

 .َودَِي ااتَّ تُّيِ َواْاِقَلا ِ 

294. Kalau dia masuk pada puasa kemudian dia mendapat hamba sunat dia 
memerdekakannya. Kalau dia masuk pada memberi makan kemudian dia kuasa di atas 
puasa sunat ia baginya. Maka kalau dia lemah dari semua perkara yang disebutkan itu 
tetap kifarat itu didalam zimmahnya kerana nabi s.a.w.m “menyuruh orang darat itu 
membayar kifarat dengan apa yang dia berikan kepadanya serta orang itu 
mengkhabarkannya dengan lemahnya” maka ia menunjuk di atas bahawa ianya sabit 
didalam zimmah kerana hak Allah taala yang jenis harta apabila lemah seorang darinya 
pada waktu wajibnya maka jika ia bukan dengan sebab darinya seperti zakat fitrah tidak 
tetap ia dan jika ia dengan sebab darinya tetap ia didalam zimmahnya, samaada ianya 
di atas wajah ganti seperti balasan buruan dan fidyah bercukur atau tidak seperti kifarat 
bunuh dan zihar dan sumpah dan jimak dan dam tamattu‟ dan qiran. 

 

ٌِْ  َوَ لَّي اْاُ َواقَِي  ِِإْ َلاِ َها  َْعدُ :  َِإْ  قٌَِ   أُِ ٌُب  ِأَّ  تَأِْ ٌَل اْا ٌََاِ   !اَْو اْ تَقَّلْت َْلََ َل َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌَْها َوْقَت  ِاَوْقِت اْاَ اَ ِة َ ائٌِز َوهَُو َوْقُت اْاقُْدَلِة،  َِإذَا قَدََل َعلَى َ ْصلٍَة ِ ْنَها  َعَلََها َكَ ا اَْو َكاَ  قَاِدًلا َعلَ

 . َِإْ  قَدََل َعلَى أَْكثََل َلتّبَ . اْاُوُ وبِ 
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295. Maka jika dikatakan : kalau ianya tetap nescaya rasululah s.a.w.m menyuruh 
orang yang berjimak dengan mengeluarkannya selepas itu! Aku jawab dengan bahawa 
mentakhirkan keterangan waktu hajat itu harus, iaitu waktu kuasa. Maka apabila dia 
kuasa di atas satu perkara darinya dia melakukannya sepertimana kalau dia kuasa di 
atasnya pada waktu wajibnya. Maka jika dia kuasa di atas lebih banyak dia 
mentertibkannya.  
 

ٌٍْ  ُ ْعَ َ ٍة َوََلٍي َ اِكنٍَة  َ ِ  ًَ ْطعَاِي ِاِشدِّة اْا ُْلَ ِة َوِه َوََل . ِشدّةُ اْاَ اَ ِة ِالنَِّكاحِ : َواَ ُ اْاعُدُوُ  َعْ  ااّصْوِي إاَى اإْلِ
ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ اْاَ  َِل . ٌَُ وُز ِاْلفَِقٌِل َصْلُف َكفّاَلتِِ  إاَى ِعٌَاِاِ  َكااّزَكَواِت َوَ ائِِل اْاَكفّاَلاتِ  َوأَّ ا قَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

ًُّ  {أَْطِعْ  ُ أَْهلََك  }:  َو ًِ ذَِاَك أَْ ِو َةٌ . ٌَْ تَِ ُ  أَنّ ُ اَّ ا أَْ  ََلهُ  ِفَْقِلِه َصَل َ ُ اَ ُ َصدَقَةً :  َِفً اْْلُّيِ َكَ ا قَاَ  ااّلا ِِع
ٌِْلهِ   .أَُ ُل ذََكْلتَها  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ

296. Baginya berpaling dari puasa kepada memberi makan kerana ghulmah iaitu kuat 
hajat kepada nikah. Tidak harus bagi fakir memalingkan kifaratnya kepada keluarganya 
seperti zakat dan sekelian kifarat. Adapun sabda nabi s.a.w.m pada khabar “jadikannya 
makanan keluarga kamu” maka pada al Umm sepertimana kata Rafi‟e : ditanggungkan 
bahawa tatkala dia mengkhabarkannya dengan kefakirannya dia memalingkan tamar itu 
kepadanya sebagai sedekah. Pada demikian itu ada beberapa jawab yang lain yang 
aku sebutkan didalam syarah Minhaj dan selainnya. 
 

ٌِْ  ِصٌَاٌي ) ُ ْ ِلً ا َكَ ا قٌَّدَ  ِِ   ًِ اْاقُوِت  (َوَ ْ  َ اَت  ) ِ ْ  َلَ َ اَ  أَْو نَْذٌل أَْو َكفّاَلةٌ قَْ َ  إْ َكاِ   (َوَعلَ
  ِأَْ  اْ تََ ّل َ َلُ  ُ أَْو َ فَُلهُ اْاُ  َاُح إاَى َ ْوتِِ   َََل تَدَاُلَك ِاْلفَائِِت  ِاْاِفْدٌَِة َوََل  ِاْاقََ اِء ِاعَدَِي تَْقِصٌِلِه، ،اْاقََ اءِ 

. َهذَا إذَا َكاَ  اْافََواُت  ِعُْذٍل َكَ َلٍض . َوََل إثَْي  ِِ  ِْلَنّ ُ  َْلٌض اَْي ٌَتََ ّكْ  ِ ْن ُ إاَى اْاَ ْوِت،  ََ قََط ُ ْكُ  ُ َكاْاَ ّجِ 
ي . َوَ َواٌء اْ تََ ّل إاَى اْاَ ْوِت أَْي َ َصَ  اْاَ ْوُت  ًِ َلَ َ اَ  َواَْو  َْعدَ َزَواِ  اْاعُْذلِ  ٌُْل اْاَ ْعذُوِل َوهَُو اْاُ تَعَدِّ أَّ ا َغ
ًُّ  ًِ  َاِب اانّْذلِ   . ِاْاِفْطِل  َِإنّ ُ ٌَأْثَُي َوٌُتَدَاَلُك َعْن ُ  ِاْاِفْدٌَِة َكَ ا َصّلَح  ِِ  ااّلا ِِع

297. (Orang yang mati) dalam keadaan islam sepertimana yang dia kaitkan 
dengannya didalam al Qut (dan di atasnya ada puasa) daripada ramadhan atau nazar 
atau kifarat sebelum terboleh dia mengkadha, dengan bahawa berterusan sakitnya atau 
safarnya yang mubah kepada matinya maka tidak diperdapatkan yang luput itu dengan 
fidyah dan tidak dengan kadha kerana ketiadaan cuainya, dan tidak ada dosa 
dengannya kerana ia fardhu yang tidak dapat dibuat hingga dia mati, maka gugur 
hukumnya sama seperti haji. Ini apabila luput itu dengan uzur, samaada ia berterusan 
kepada mati atau terhasil mati pada ramadhan walaupun selepas hilang uzur. Adapun 
orang yang tidak diuzurkan iaitu orang yang melampau dengan berbuka maka dia 
berdosa, dan diperdapatkan ia darinya dengan fidyah sepertimana dijelaskan Rafi‟e 
didalam bab Nazar.  
 

ُ دّ  ) َاتَ ُ َصْوُ  ُ  (ِاكُّ ِ ٌَْوٍي  )ِ ْ  تَِلَكتِِ   (أَْطعََي َعْن ُ َوِاٌُّ ُ  )َوإِْ  َ اَت  َْعدَ ااتَّ كُِّ  ِ ْ  اْاقََ اِء َواَْي ٌَْقِض 
ٌِْ  اْاِ ْصِلّيِ نِْصُف قَدَحٍ ِ ْ  َغاِاِب قُوِت  َلَِدِه ِاَ  َِل  (َطعَاٍي  ْطِ  اْا َْ دَاِدّيِ َكَ ا َ ّل، َو ِاْاَك : َوهَُو ِلْطٌ  َوثُلٌُث  ِااّلِ
ٌِْ  ِصٌَاُي َشْهٍل  َْلٌُْطِعْي َعْن ُ َوِاٌُّ ُ َ َكاَ  كُّ ِ ٌَْوٍي ِ ْ ِكٌنًا  } َوََل ٌَُ وُز أَْ  ٌَُصوَي َعْن ُ َوِاٌُّ ُ  ًِ . {َ ْ  َ اَت َوَعلَ

 .اْاَ ِدٌِد ِْلَّ  ااّصْوَي ِع َادَةٌ  َدَنٌِّةٌ ََل تَْدُ لَُها اانٌَِّا َةُ  ًِ اْاَ ٌَاِة  ََكذَِاَك  َْعدَ اْاَ ْوِت َكااّصََلةِ 

298. Jika dia mati selepas terboleh kadha dan dia tidak mengkadha (walinya memberi 
makan darinya) dari peninggalannya (bagi setiap hari) yang luput puasanya (secupak 
makanan), iaitu satu satu pertiga kati dengan kati Baghdad sepertimana telah lalu, dan 
dengan sukatan Mesir setengah mangkok kayu, dari qut negerinya yang ghalib kerana 
khabar “siapa yang mati dan di atasnya puasa sebulan maka hendaklah walinya 
memberi makan darinya pada tempat setiap hari seorang miskin”. Tidak harus bahawa 
walinya berpuasa darinya pada kaul jadid kerana puasa adalah ibadat tubuh tidak 
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memasukinya penggantian pada hidup maka seperti itu selepas mati sama seperti 
sembahyang.  
 

 ِ ٌْ ْطعَاُي،  َََل  ُدّ ِ ْ  ااتّدَاُلِك َعلَى اْاقَْواَ . َو ًِ اْاقَِدٌِي ٌَُ وُز ِاَوِاٌِِّ  أَْ  ٌَُصوَي َعْن ُ  َْ  ٌُْندَُب اَ ُ، َوٌَُ وُز اَ ُ اإْلِ
  ٌِْ ٌِْ  َكَ  َِل ااّصِ ٌَ  ٌِْ  ِصٌَاٌي  }َواْاقَِدٌُي هُنَا هَُو اْْلَْظَهُل اْاُ ْفتَى  ِِ  ِاَْلَْ  َاِل ااّصِ ٌَ ِة اادّااِّة َعلَ َ ْ  َ اَت َوَعلَ

ْطعَاِي َ ِعٌٌف، َوَ َي َ ْعِفِ  : قَاَ  اانَّوِويُّ . {َصاَي َعْن ُ َوِاٌُّ ُ  ٌَْس ِاْلَ ِدٌِد ُ ّ ةٌ ِ ْ  اا ُّنِّة، َواْاَ  َُل اْاَواِلدُ  ِاإْلِ َواَ
ْطعَاُي ََل ٌَْ تَنُِي ِعْندَ اْاقَائِِ   ِااّصْويِ   . َاإْلِ

299. Pada kaul qadim harus walinya berpuasa darinya, bahkan sunat ia baginya, dan 
harus dia memberi makan. Maka tidak dapat tidak dari memperdapatkannya di atas dua 
kaul ini. Kaul qadim disini adala yang lebih zahir yang difatwakan kerana khabar-khabar 
yang sahih yang menunjuk ke atasnya khabar dua kitab yang sahih “siapa yang mati 
dan di atasnya puasa walinya puasa darinya”. Kata Nawawi : tidak ada hujjah dari 
sunnah bagi kaul jadid. Khabar yang warid dengan memberi makan adalah dhaif, dan 
serta dhaifnya maka memberi makan itu tidak tertegah di sisi orang yang berpendapat 
dengan puasa.  
 

ًّ َ ا ٍ  ا َوََل َواِلثًا َوََل َوِا ًُ ًُّ ااِّذي ٌَُصوُي َعْن ُ كُ ُّ قَِلٌٍب ِاْلَ ٌِِّت، َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  َعاِصًب َعلَى  َوَعلَى اْاقَِدٌِي اْاَوِا
ٌِْ  َوَ لَّي  ٌَْها َصْوُي نَْذٍل : قَاَ  َِلْ َلأٍَة قَااَْت اَ ُ  }اْاُ ْ تَاِل ِاَ ا  ًِ َ  َِل ُ ْ ِلٍي أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ً َ اتَْت َوَعلَ إّ  أُّ ِ

ك : أَ َأَُصوُي َعْنَها ؟ قَا َ  َوَهذَا ٌُْ ِطُ  اْ تَِ اَ  ِوََلٌَِة اْاَ اِ  َواْاعُُصو َِة، َوقَْد : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ . {ُصوِ ً َعْ  أُّ ِ
ِ أَنّ ُ .  َِإْ  اتّفَقَْت اْاَوَلثَةُ َعلَى أَْ  ٌَُصوَي َواِ دٌ َ ازَ . قٌَِ   ِكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ًّ  َِإْ  تَنَاَزعُوا  َِفً  ََوائِِد اْاُ َهذِّب ِاْلفَاِلقِ

 .ٌُقَّ ُي َعلَى قَْدِل َ َواِلٌثِِهيْ 

300. Di atas kaul qadim wali yang puasa darinya adalah setiap kerabat mayat, 
sekalipun dia bukan „asabah dan bukan waris dan bukan wali harta di atas yang dipilih 
kerana apa yang ada pada khabar Muslim bahawa nabi s.a.w.m “berkata kepada 
seorang perempuan yang berkata kepadanya : sungguhnya ibu ku telah mati dan di 
atasnya puasa nazar maka adakah aku puasa darinya? Katanya : puasalah kamu dari 
ibu mu”. Kata Nawawi didalam Majmuk : ini membatalkan tanggungan kewalian harta 
dan asabah yang sungguhnya dikatakan dengan setiap daripada keduanya. Maka jika 
para waris sepakat di atas bahawa seorang dari mereka yang puasa harus ia. Maka jika 
mereka berebut maka didalam Fawaid Muhazzab bagi al Fariqi bahawa dibahagi-
bahagikan ia di atas kadar pusaka mereka.  
 

ًٌّ  ِِإْذنِِ   ِأَْ  أَْوَصى  ِِ  أَْو  ِِإْذِ  قَِلٌ ِِ  َصّح قٌَِاً ا َعلَى اْاَ ّجِ  قَاَ   ًِ  .َوَعلَى اْاقَِدٌِي اَْو َصاَي َعْن ُ أَْ نَ ِ
ْذِ  ٌَْوً ا َواِ دًا أَْ َزأَهُ : اْاَ ْ ُ وعِ  َوهَُو ااّظاِهُل : قَاَ   .َوَ ْذَهُب اْاَ َ ِ  اْا َْصِلّيِ أَنّ ُ اَْو َصاَي َعْن ُ ثَََلثُوَ   ِاإْلِ
 .ااِّذي اْعتَقَدَهُ 

301. Di atas kaul qadim kalau seorang ajnabi puasa darinya dengan izinnya dengan 
bahawa dia mewasiatkannya atau dengan izin kerabatnya sah ia kerana kias di atas 
haji. Katanya didalam Majmuk : mazhab Hasan Basri bahawa kalau dia puasa darinya 
tiga puluh hari dengan izin sehari memadainya. Katanya : ianya yang zahir yang dia 
iktikadkannya. Keluar dengan kait Muslim pada apa yang telah lalu keadaan kalau dia 
murtad dan mati tidak dipuasakan darinya.  
 

ٌِْد اْاُ ْ ِلِي  ٌَِ ا َ ّل َ ا اَْو اْلتَدّ َوَ اَت اَْي ٌَُصْي َعْن ُ  ْطعَاُي قَْطعًا َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاقُوتِ . َوَ َلَا  ِقَ  .َوٌَتَعٌَُّ  اإْلِ

302. Tertentu memberi makan dengan jazam sepertimana yang dikatakan didalam al 
Qut.  
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ٌِْ  َصََلةٌ أَْو اْعتَِكاٌف اَْي ٌُْفعَْ  ذَِاَك َعْن ُ َوََل  ِْدٌَةَ اَ ُ ِاعَدَِي ُوُلوِدَها  َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  ذَِاَك .َواَْو َ اَت اْاُ ْ ِلُي َوَعلَ
ََل : َلْكعَتَا ااّطَواِف  َِإنَّها تَُ وُز تَ َعًا ِاْلَ ّجِ َوَ ا اَْو نَذََل أَْ  ٌَْعتَِكَف َصائًِ ا  َِإّ  اْا َ َِوّي قَاَ   ًِ ااتّْهِذٌِب إْ  قُْلنَا 
ِ  ََهذَا ٌَْعتَِكُف َعْن ُ َصائًِ ا، َوإِْ  َكانَْت اانٌَِّا َةُ  ًّ ، َوقُْلنَا  َِصْوِي اْاَوِا ٌُْفَلدُ ااّصْوُي َعْ  اَِلْعتَِكاِف أَْي َوهَُو اْْلََصحُّ

 .ََل تُْ ِزُ   ًِ اَِلْعتَِكافِ 

303. Kalau seorang islam mati dan ada di atasnya sembahyang atau iktikaf tidak dibuat 
demikian itu darinya dan tidak ada fidyah baginya kerana tidak waridnya. Dikecualikan 
dari demikian itu dua rakaat tawaf maka ianya harus kerana mengikut haji, dan keadaan 
kalau dia bernazar akan beriktikaf dalam keadaan puasa maka Bughawi berkata 
didalam Tahzib : jika kita katakan : tidak boleh ditunggalkan puasa dari iktikaf yang 
mana ia yang paling sahih dan kita katakan dengan wali boleh puasa darinya maka wali 
ini beriktikaf darinya dalam keadaan dia puasa, sekalipun penggantian tidak memada 
pada iktikaf. 
 

ٌُْخ  ) َعْ   )كُ ٌّ ِ ْنُهْي  (إْ  َعَ َز  )َوهَُو َ ْ  َ اَوَز اْْلَْل َِعٌَ  َواْاعَُ وُز َواْاَ ِلٌُض ااِّذي ََل ٌُْلَ ى  ُْلُؤهُ  (َوااّش
ا ( ٌُْفِطُل َوٌُْطِعُي ) ،  ِأَْ  َكاَ  ٌَْلَ قُ ُ  ِِ  َ َشقّةٌ َشِدٌدَةٌ، (ااّصْوِي  } ِاقَْوِاِ  تَعَااَى ( َعْ  كُّ ِ ٌَْوٍي ُ دًّا ) إْ  َكاَ  ُ لًّ

،  َِإّ  َكِلَ ةَ ََل ُ قَدَّلةٌ أَْي ََل ٌُِطٌقُونَ ُ، أَْو أَّ  اْاُ َلادَ ٌُِطٌقُونَ ُ َ اَ  {َوَعلَى ااِّذٌَ  ٌُِطٌقُونَ ُ  ِْدٌَةٌ َطعَاُي ِ ْ ِكٌٍ  
 .ااّش َاِب ثُّي ٌَْعِ ُزوَ  َعْن ُ  َْعدَ اْاِك َلِ 

304. (Orang yang tua) iaitu orang yang melintasi empat puluh tahun dan yang sangat 
tua dan yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya (jika lemah) setiap dari mereka 
(dari puasa) dengan bahawa menghubunginya dengan sebab puasa oleh kesulitan 
yang kuat (berbuka puasa dan memberi makan) jika dia orang yang merdeka (dari 
setiap hari secupak) kerana firman Allah taala “dan di atas orang yang mampu 
menanggungnya fidyah makanan seorang miskin”, maka kalimah “tidak” ditakdirkan iaitu 
tidak mampu menanggungnya, atau bahawa yang dikehendaki “yang mampu 
menanggungnya ketika muda kemudian lemah darinya selepas tua. 
 

ِ َواْافَِقٌلِ : تَْن ٌِ ٌ  ًّ ٌَْ  اْا َنِ  َو َائِدَتُ ُ اْ تِْقَلاُلَها  ًِ ِذّ ِة .قَِ ٌّةُ إْطََلِ  اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ ََل  َْلَ   ًِ ُوُ وِب اْاِفْدٌَِة  َ
ٌِْ  اْ ُ  اْاُ ْقِلي : َوقَْوُ  اْاَ ْ ُ وعِ . اْافَِقٌِل َوهَُو اْْلََصحُّ َعلَى َ ا ٌَْقتَِ ٌِ  َكََلُي ااّلْوَ ِة َوأَْصِلَها، َوَ َل  َعلَ

ًّ إذَا  ٌَْن َِ ً أَْ  ٌَكُوَ  اْْلََصحُّ هُنَا َعْكَ  ُ ِْلَنّ ُ َعاِ ٌز َ ااَةَ ااتّْكِلٌِف  ِاْاِفْدٌَِة َ ْلدُودٌ  ِأَّ  َ ّ  اّاِ تَعَااَى اْاَ اِا
 .َعَ َز َعْن ُ اْاعَْ دُ َوْقَت اْاُوُ وِب ثَ ََت  ًِ ِذّ تِ ِ 

305. Tanbih. Kehendak itlak musannif bahawa tidak ada beza pada wajib fidyah di 
antara yang kaya dan yang fakir. Faedahnya adalah tetapnya pada zimmah fakir yang 
mana ia yang paling sahih di atas apa yang dikehendaki kalam Raudhah dan asalnya 
dan berjalan Ibnu Muqri di atasnya. Kata Majmuk “sayugia bahawa yang paling sahih 
disini ‟akasnya kerana dia lemah darinya ketika taklif dengan fidyah” adalah ditolak 
dengan bahawa hak Allah taala yang jenis harta apabila lemah seorang hamba darinya 
pada waktu wajibnya sabit ia didalam zimmahnya.  
 

ُهَ ا  ًِ . َوَهْ  اْاِفْدٌَةُ  ًِ َ ّ ِ َ ْ  ذََكَل  َدٌَ  َعْ  ااّصْوِي أَْو َواِ  َةٌ اْ تِدَاًء ؟ َوْ َهاِ   ًِ أَْصِ  ااّلْوَ ةِ  أََص ُّ
ٌِْ  إذَا أَْ َطَل ِاِك ٍَل أَْو َ َلٍض َوَ اَت َلقٌِقًا. اْاَ ْ ُ وعِ ااثّانًِ  .َوَ َلَا  ِاْاُ ّلِ ااّلقٌُِ ،  َََل  ِْدٌَةَ َعلَ

306. Adakah fidyah pada hak orang yang disebutkan itu ganti dari puasa atau wajib 
dari mula? Dua wajah pada asal Raudhah. Yang paling sahih dari keduanya didalam 
Majmuk yang kedua. Keluar dengan yang merdeka oleh hamba maka tidak ada fidyah 
di atasnya apabila dia berbuka kerana tua atau sakit dan mati dalam keadaan dia 
hamba. 
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َعةً  (َواْاُ ْلِ ُي  )َواَْو ِ ْ  ِزنًا  (َواْاَ اِ ُ   ) ِ ْ  ُ ُصوِ  َ َلٍل  ِااّصْوِي  (إذَا َ ا َتَا  )َواَْو ُ ْ تَأَْ َلةً أَْو ُ تَ َّلِ
ْ َطاُل  (أَْ َطَلتَا  )َواَْو َ َي اْاَواَِد  (َعلَى أَْنفُِ ِهَ ا  )َكااّ َلِل اْاَ اِصِ  ِاْلَ ِلٌِض  ٌِْهَ ا اإْلِ َوَ َب  (َو  )أَْي َوَ َب َعلَ

ٌِْهَ ا اْاقََ اُء  )  . ََِل  ِْدٌٍَة َكاْاَ ِلٌِض  (َعلَ

307. (Perempuan yang hamil) walaupun dari zina (dan yang menyusukan anak) 
walaupun yang diupah atau yang sukarela (apabila mereka bimbangkan) terhasil 
kemudharatan disebabkan puasa seperti kemudharatan yang terhasil bagi orang sakit, 
(di atas diri mereka) walaupun bersama dengan anak, (berbuka) iaitu wajib di atas 
kedua mereka berbuka (dan) wajib (di atas mereka kadha) tanpa fidyah sama seperti 
orang sakit.  
 

ٌِْهَ ا  َُهَو  ِْطٌل اْلتَفََ   ِِ  َشْ َصاِ   ََكاَ  ٌَْن َِ ً اْاِفْدٌَةُ قٌَِاً ا َعلَى َ ا :  َِإْ  قٌَِ   إذَا َ ا َتَا َعلَى أَْنفُِ ِهَ ا َ َي َواَدَ
ًَ قَْوا  تَعَااَى  !َ ٌَأْتًِ إاَى آِ ِلَها َوَلدَْت  ًِ َعدَِي اْاِفْدٌَِة  ٌَِ ا إذَا  {َوَ ْ  َكاَ  َ ِلًٌ ا  }أُِ ٌُب  ِأَّ  اْْلٌَةَ َوِه

ٌِْلِهَ ا أَْي َلَ  ٌَْ  أَْ  ٌَكُوَ  اْاَ ْوُف َ َي َغ  .أَْ َطَلتَا َ ْو ًا َعلَى أَْنفُِ ِهَ ا،  َََل  َْلَ   َ

308. Maka jika dikatakan : apabila kedua mereka bimbangkan bahaya di atas diri 
mereka serta anak mereka maka ia adalah buka puasa yang mengambil faedah 
dengannya dua orang maka sayugia fidyah kerana kias di atas apa yang akan datang. 
Aku jawab dengan bahawa ayat itu iaitu firman Allah taala “dan siapa yang sakit. . .” 
hingga akhirnya datang pada ketiadaan fidyah pada keadaan apabila mereka berbuka 
kerana takut di atas diri mereka, maka tidak ada beza di antara keadaan takut itu serta 
selain mereka atau tidak.  
 

 َقَْط  ِأَْ  تََ اَف اْاَ اِ ُ  ِ ْ  إْ قَاِطِ  أَْو اْاُ ْلِ ُي  ِأَْ  ٌَِقّ  االّ َُ   ٌََْهلَُك  (َعلَى أَْوََلِدِهَ ا  )ِ ْن ُ  (َوإِْ  َ ا َتَا  )
ًٌْ ا  (أَْ َطَلتَا  )اْاَواَدُ  ٌِْهَ ا اْاقََ اُء ) َوَ َب ( َو ) أَ ٌِْ  أَْو (َواْاَكفّاَلةُ ) ِاْ ِْ َطاِل ( َعلَ ، َوإِْ  َكانَتَا ُ َ ا َِلتَ

ًَ اّاُ َعْنُهَ ا  ًِ قَْوا  تَعَااَى  ًُّ  ِِإْ نَاٍد َ َ ٍ  َعْ  اْ ِ  َع ّاٍس َلِ  ٌَْهِق ٌِْ  ِاَ ا َلَو  أَ ُو دَاُود َواْا َ  }َ ِلٌَ تَ
َوقَاَ  .  َواْاقَْوُ   ِنَْ ِ ِ  قَْوُ  أَْكثَِل اْاعُلََ اءِ .أَنّ ُ نُِ َخ ُ ْكُ  ُ إَّل  ًِ َ قِِّهَ ا ِ ٌنَئِذٍ  {َوَعلَى ااِّذٌَ  ٌُِطٌقُونَ ُ  ِْدٌَةٌ 

ٌُْل َ ْن ُوخٍ  ِتَأِْوٌِلِ   َِ ا َ ّل  ًِ اَِلْ تَِ ااِ  ِ ِ :  َْعُ ُهْي   .إنّ ُ ُ ْ َكٌي َغ

309. (Jika mereka takut) dari puasa (akan bahaya di atas anak mereka) sahaja 
dengan bahawa yang hamil takutkan gugurnya atau yang menyusukan anak takut 
bahawa menjadi sedikit susu maka binasalah anak susuannya (mereka berbuka) juga 
(dan) wajib (di atas mereka kadha) kerana berbuka (dan kifarat), sekalipun mereka 
bermusafir atau sakit kerana apa yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaqi dengan 
sanad-sanad yang hasan dari Ibnu Abbas r.a pada firman Allah taala “dan kena fidyah 
di atas orang yang mampu menanggungnya” bahawa ia dinasakhkan hukumnya 
melainkan pada hak kedua mereka pada ketika itu. Pendapat dengan ternasakhnya 
adalah pendapat kebanyakan ulamak. Kata sebahagian mereka : ianya muhkam tidak 
dinasakhkan dengan mentakwilkannya dengan apa yang telah lalu30 pada berhujah 
dengannya. 
 

ٍ َ ْعُصوٍي أَْو َ ٌََواٍ  ُ ْ تََلٍي : تَْن ٌِ ٌ  ًّ ْنقَاِذ آدَِ  ٌُْلَ ُ   ِاْاُ ْلِ يِ  ًِ إٌَ اِب اْاِفْدٌَِة َ َي اْاقََ اِء َ ْ  أَْ َطَل إِلِ
ٌِْلهِ  ٌِْ  اْاِفْطُل إذَا اَْي ٌُْ ِكْن ُ تَْ ِلٌُص ُ إَّل  ِِفْطِلهِ ،ُ ْشِلٍف َعلَى اْاَهََلِك  ِ ََلٍ  أَْو َغ  َُهَو  ِْطٌل اْلتَفََ   ِِ  .   ٌََِ ُب َعلَ

ٌِْلهِ   .َشْ َصاِ ، َوهَُو ُ ُصوُ  اْاِفْطِل ِاْلُ ْفِطِل َواْاَ ََلُا ِا َ

310. Tanbih. Dihubungkan dengan perempuan yang menyusukan anak pada 
mewajibkan fidyah serta kadha akan orang yang berbuka untuk melepaskan anak adam 
yang maksum dan atau haiwan yang dihormati yang hampir binasa dengan sebab 
lemas atau umpamanya, maka wajib dia berbuka apabila tidak dapat dia 
                                                 
30

. iaitu dengan mentakdirkan “tidak” atau bahawa maknanya : mampu ketika muda dan tidak mampu ketika tua. 
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melepaskannya melainkan dengan berbuka. Maka ia buka puasa yang mengambil 
manfaat dua orang dengannya, iaitu terhasil buka puasa bagi yang berbuka dan lepas 
dari binasa bagi selainnya.  
 

 ،َوََل ٌَِ ُب اْاِفْطُل ِْلَْ ِلِ   َْ  هَُو َ ائِزٌ .  َلَْو أَْ َطَل ِاتَْ ِلٌِا َ اٍ   َََل  ِْدٌَةَ ِْلَنّ ُ اَْي ٌَْلتَِفْ   ِِ  إَّل َشْ ٌا َواِ دٌ 
اْاَ ٌََواِ  اْاُ ْ تََلِي،  َِإنّ ُ ٌَْلتَِفُ   ِاْاِفْطِل َشْ َصاِ ، َوإِْ  نََظَل  َْعُ ُهْي  ًِ اْا َِهٌَ ِة ِْلَنُّهْي نَّزاُوا اْاَ ٌََواَ    ِِ ََلفِ 

ِ اْاَ ْعُصويِ  ًّ  .اْاُ ْ تََلَي  ًِ ُوُ وِب اادّْ يِ َعْن ُ َ ْنِزاَةَ اْْلدَِ 

311. Maka kalau dia berbuka untuk menyelamatkan harta maka tidak ada fidyah 
kerana tidak mengambil dengannya melainkan seorang. Tidak wajib berbuka kerananya 
bahkan ianya harus, bersalahan haiwan yang dihormati maka mendapat manfaat 
dengan buka puasa itu oleh dua orang, sekalipun sebahagian mereka menilik pada 
bahimah kerana mereka menempatkan haiwan yang dihormati pada wajib menolak 
bahaya darinya pada tempat anak adam yang maksum.  
 

ٌِْل ِ َ اعٍ،  َْ  ٌَْلَزُ  ُ  ي  ِِفْطِل َلَ َ اَ   ِ َ َوََل ٌُْلَ ُ   ِاْاَ اِ ِ  َواْاُ ْلِ يِ  ًِ اُُزوِي اْاِفْدٌَِة َ َي اْاقََ اِء اْاُ تَعَدِّ
 .اْاقََ اُء  َقَطْ 

312. Tidak dihubungkan dengan perempuan yang hamil dan yang menyusukan anak 
pada lazim fidyah serta kadha akan orang yang berbuka puasa ramadhan dengan 
melampau dengan selain jimak, bahkan lazim dia mengkadha sahaja.  
 

َوَ ْ  أَّ َل قََ اَء َلَ َ اَ  َ َي إْ َكانِِ  َ تّى دََ َ  َلَ َ اُ  آَ ُل اَِزَ  ُ َ َي اْاقََ اِء ِاكُّ ِ ٌَْوٍي ُ دٌّ ِْلَّ  ِ تّةً ِ ْ  
ًَ اّاُ َعْنُهْي قَااُوا  ِذَِاَك َوََل ُ َ اِاَف اَُهيْ  َوٌَْلَزُ  ُ اْاُ دُّ : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ .  َوٌَأْثَُي  َِهذَا ااتّأِْ ٌلِ .ااّصَ ا َِة َلِ 

ٌِْ   َِهذَا ااتّأِْ ٌلِ .  ِدُُ وِ  َلَ َ ا َ   .أَّ ا َ ْ  اَْي ٌُْ ِكْن ُ اْاقََ اُء َِلْ تِْ َلاِل عُْذِلِه َ تّى دََ َ  َلَ َ اُ   َََل  ِْدٌَةَ َعلَ

313. Orang yang melambatkan kadha ramadhan serta dapat melakukannya hingga 
masuk ramadhan lain melaziminya bersama dengan kadha bagi setiap hari secupak 
makanan kerana enam sahabat r.a berkata dengan demikian itu dan tidak ada seorang 
yang menyalahi mereka. Berdosa dia dengan mentakhir ini. Katanya didalam Majmuk : 
melaziminya secupak dengan masuk ramadhan lain. Adapun orang yang tidak terboleh 
mengkadhanya kerana berterusan uzurnya hingga masuk ramadhan lain maka tidak 
ada fidyah di atasnya dengan takhir ini. 
 

ٌْخِ اْاَهَلِي َونَْ ِوِه ِْلَْصِ  ااّصْوِي، َو ِْدٌَةُ اْاُ ْلِ يِ َواْاَ اِ ِ  ِاتَْفِوٌِت :  َائِدَةٌ  ُوُ وُب اْاِفْدٌَِة هُنَا ِالتّأِْ ٌِل َو ِْدٌَةُ ااّش
 . َِ ٌلَِة اْاَوْقتِ 

314. Wajibnya fidyah disini kerana melambatkan kadha dan fidyah orang yang sangat 
tua dan umpamanya kerana asal puasa dan fidyah perempuan yang menyusukan anak 
dan yang hamil kerana meluputkan fadhilat waktu. 
 

نٌَِ  ِْلَّ  اْاُ قُوَ  اْاَ اِاٌّةَ ََل تَتَدَاَ ُ ، َواَْو أَّ َل قََ اَء َلَ َ اَ  َ َي إْ َكانِِ   ِل ااّ ِ َوٌَتََكّلُل اْاُ دُّ إذَا اَْي ٌُْ ِلْ  ُ  ِتََكلُّ
َ تّى دََ َ  َلَ َ اُ  آَ ُل  ََ اَت أُْ ِلَا ِ ْ  تَِلَكتِِ  َعلَى اْاَ ِدٌِد ااّ ا ِِ  ِاكُّ ِ ٌَْوٍي ُ دّاِ ، ُ دٌّ ِافََواِت ااّصْوِي َوُ دٌّ 

ِ إذَا َصاَي َ َصَ  تَدَاُلُك أَْصِ  ااّصْوِي َوَوَ َب  ِْدٌَةٌ ِالتّأِْ ٌلِ . ِالتّأِْ ٌلِ  ًّ  .َوَعلَى اْاقَِدٌِي َوهَُو َصْوُي اْاَوِا

315. Berulang-ulang cupak itu apabila dia tidak mengeluarkannya dengan berlang-
ulang tahun kerana hak-hak harta tidak bermasuk-masukkan. Kalau dia melambatkan 
kadha ramadhan serta terboleh hingga masuk ramadhan lain maka dia mati dikeluarkan 
dari peninggalannya di atas kaul jadid yang lalu bagi setiap hari dua cupak, satu cupak 
kerana luput puasa dan satu cupak kerana mentakdirkan kadha. Di atas kaul qadim iaitu 
“puasa wali” apabila dia puasa terhasil memperdapatkan asal puasa, dan wajib fidyah 
bagi melambatkannya. 
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ٌِْ   (َوهَُو . َعْ  كُّ ِ ٌَْوٍي ُ دًّا )أَْ  تُْ َلَا  (َواْاَكفّاَلةُ  ) ِ أَْي اْا َْ دَاِدّيِ، َو ِاْاَك ًّ َكَ ا َ  ََ  َلْطٌ  َوثُلٌُث  ِاْاِعَلاقِ
 دُوَ   َِقٌِّة اْْلَْصنَاِف ااثَّ انٌَِِة اْاَ اّلِة  ًِ قِْ ِي ،َوَ ْصَلُف اْاِفْدٌَِة اْافُقََلاُء َواْاَ َ اِكٌُ   َقَطْ . نِْصُف قَدَحٍ  ِاْاِ ْصِلّيِ 
َواْافَِقٌُل أَْ َوأُ َ اًَل ِ ْن ُ،  َِإذَا َ اَز . {َوَعلَى ااِّذٌَ  ٌُِطٌقُونَ ُ  ِْدٌَةٌ َطعَاُي ِ ْ ِكٌٍ   }ااّصدَقَاِت، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى 

ٌْنَُهَ ا. َصْل َُها إاَى اْاِ ْ ِكٌِ   َاْافَِقٌُل أَْواَى  .َوََل ٌَِ ُب اْاَ ْ ُي  َ

316. (Kifarat itu) adalah bahawa dikeluarkan (dari setiap hari satu cupak. Ianya) 
sepertimana telah lalu (satu dan satu pertiga kati Iraq) iaitu kati Baghdad, dan dengan 
sukatan setengah mangkok kayu Mesir. Tempat dipalingkan fidyah itu adalah para fakir 
dan miskin sahaja tidak baki asnaf yang lapan yang lalu pada pembahagian sedekah 
kerana firman Allah taala “dan di atas orang-orang yang mampu puasa fidyah makanan 
seorang miskin”. Fakir lebih buruk keadaan dari miskin maka apabila harus 
memalingkannya kepada orang miskin maka fakir terutama. Tidak wajib 
menghimpunkan kedua-duanya.  
 

َواَ ُ َصْلُف أَْ دَاٍد ِ ْ  اْاِفْدٌَِة إاَى َشْ ٍا َواِ ٍد ِْلَّ  كُّ  ٌَْوٍي ِع َادَةٌ ُ ْ تَِقلّةٌ،  َاْْلَْ دَادُ  َِ ْنِزاَِة اْاَكفّاَلاِت،  ِِ ََلِف 
ٌِْ  ِْلَّ  كُّ  ُ دٍّ  ِْدٌَةٌ تَاّ ةٌ  َوقَْد أَْوَ َب اّاُ تَعَااَى َصْلَف اْاِفْدٌَِة إاَى . اْاُ دِّ اْاَواِ ِد  َِإنّ ُ ََل ٌَُ وُز َصْل ُ ُ إاَى َشْ َص

ٌِْ  إاَى َشْ ٍا َواِ ٍد، َكَ ا ََل ٌَْ تَنُِي أَْ  ٌَأُْ ذَ اْاَواِ دُ . اْاَواِ ِد  َََل ٌَْنقُُا َعْنَها َوََل ٌَْلَزُي ِ ْن ُ اْ تِنَاعُ َصْلِف  َِدٌَتَ
دَةٍ   .ِ ْ  َزَكَواٍت ُ تَعَدِّ

317. Boleh dia memalingkan cupak-cupak fidyah itu kepada seorang kerana setiap hari 
adalah ibadat yang tersendiri maka cupak-cupak itu menempati kifarat-kifarat, 
bersalahan cupak yang satu maka tidak harus memalingkannya kepada dua orang 
kerana setiap cupak adalah satu fidyah yang sempurna, yang mana Allah taala telah 
mewajibkan fidyah itu dipalingkan kepada seorang maka tidak boleh dikurangkan 
seorang darinya. Tidak lazim darinya tertegah memalingkan dua fidyah kepada seorang 
sepertimana tidak tertegah bahawa seorang mengambil dari zakat-zakat yang 
berbilang-bilang. 
 

َوٌُْعتَ َُل  ًِ اْاُ دِّ ااِّذي  . َوقَْد َ  ََ   ٌََاُ  ذَِاَك  ًِ َزَكاِة اْاِفْطلِ .َوِ ْنُس اْاِفْدٌَِة ِ ْنُس اْاِفْطَلِة َونَْوعَُها َوِصفَتَُها
َوَكذَا َعّ ا ٌَْ تَاُا . نُوِ  ُ ُ هُنَا  ًِ اْاَكفّاَلاِت أَْ  ٌَكُوَ   َاِ ًَل َعْ  قُوتِِ  َكَزَكاِة اْاِفْطِل، قَااَ ُ اْاقَفّاُ   ًِ  َتَاِوٌ ِ 

ٌِْ  ِ ْ  َ ْ َكٍ  َوَ اِديٍ   .إاَ

318. Jenis fidyah adalah jenis fitrah dan bagainya dan sifatnya. Sungguh telah lalu 
keterangan demikian itu pada zakat fitrah. Diiktibarkan pada cupak yang kita 
wajibkannya disini pada kifarat-kifarat bahawa ianya lebih dari qutnya sama seperti 
zakat fitrah. Mengatakannya Qaffal didalam fatwa-fatwanya. Begitu juga dari apa yang 
dia perlukan kepadanya daripada tempat tinggal dan khadam. 
 

ْ َكاِ  َ ائٌِز  ًِ اْْلََصّحِ، َكتَْعِ ٌِ  : تَْن ٌِ ٌ  َل اْاقََ اَء َ َي اإْلِ تَْعِ ٌُ   ِْدٌَِة ااتّأِْ ٌِل قَْ َ  دُُ وِ  َلَ َ اَ  ااثّانًِ ِاٌَُؤّ ِ
 . َوٌَْ ُلُي ااتّأِْ ٌلُ ،اْاَكفّاَلِة قَْ َ  اْاِ ْنِث اْاُ َ ّليِ 

319. Tanbih. Menyegerakan fidyah lambat kada sebelum masuk ramadhan kedua 
untuk dia melambatkan kadha serta terboleh adalah harus pada yang paling sahih sama 
seperti menyegerakan kifarat sebelum batal sumpah yang diharamkan, dan haram 
mentakhirkannya.  
 

ٌِْ  ِاتَأِْ ٌِل اْاِفْدٌَِة إذَا أَّ ُلوَها َعْ  ااّ نَِة  َء َعلَى اْاَهَلِي َوََل ااّزِ ِ  َوََل َ ْ  اْشتَدّْت َ َشقّةُ ااّصْوِي َعلَ ًْ َوََل َش
ٌِْ ، . اْْلُواَى ٌِْ   َأَْكثََل، َكَ ا ََل ٌَُ وُز تَْعِ ٌُ  ااّزَكاِة ِاعَاَ  ٌَْس اَُهْي َوََل ِاْلَ اِ ِ  َوََل ِاْلُ ْلِ يِ تَْعِ ٌُ   ِْدٌَِة ٌَْوَ  َواَ

ٌْلَتِِ   َِإنّ ُ َ ائِزٌ   . ِِ ََلِف َ ا اَْو َعّ َ  َ ْ  ذُِكَل  ِْدٌَةَ ٌَْوٍي  ٌِِ  أَْو  ًِ اَ
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320. Tidak ada suatu yang kena ke atas orang yang sangat tua dan tidak yang lupuh 
dan tidak orang yang kuat kesulitan puasa di atasnya kerana melambatkan fidyah 
apabila mereka melambatkannya dari tahun yang pertama. Tidak boleh mereka dan 
yang hamil menyegerakan fidyah dua hari maka lebih, sertimana tidak harus 
menyegerakan zakat untuk dua tahun, bersalahan keadaan kalau orang yang tersebut 
itu menyegerakan fidyah sehari padanya atau pada malamnya maka ianya harus. 
 

ِا،  (ٌُْفِطَلاِ   )َ فًَلا َطِوًٌَل ُ  َاً ا  (َواْاُ َ ا ُِل  )َوإِْ  تَعَدّ   َِ  َ ِِ   (َواْاَ ِلٌُض  )  (َوٌَْقِ ٌَاِ   ) ِنٌِِّة ااتَّل ُّ
َوََل  ُدّ  ًِ  ِْطِل . { َِعدّةٌ ِ ْ  أٌَّاٍي أَُ َل  }أَْي  َأَْ َطَل  { ََ ْ  َكاَ  ِ ْنكُْي َ ِلًٌ ا أَْو َعلَى َ فٍَل }ِاقَْوِاِ  تَعَااَى 

يَ  ٌِْ  اْاِفْطلُ . اْاَ ِلٌِض ِ ْ  َ َشقٍّة تُ ٌُِح اَ ُ ااتٌَّ ُّ .  َِإْ  َ اَف َعلَى نَْفِ ِ  اْاَهََلَك أَْو ذََهاَب َ ْنفَعَِة عُْ ٍو َوَ َب َعلَ
ٌِْدٌكُْي إاَى ااتّْهلَُكِة  }َوقَاَ  تَعَااَى  {َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُ كُْي  }قَاَ  تَعَااَى  َ  .{َوََل تُْلقُوا  ِأ

321. (Orang sakit) sekalipun dia melampaui dengan sebabnya (dan musafir) pada 
safar yang jauh yang mubah (berbuka) dengan niat mengambil rukhsakh (dan 
mengkadha) kerana firman Allah taala “maka siapa yang dari kalangan kamu sakit atau 
didalam safar” iaitu maka dia berbuka puasa “maka bilangan dari hari-hari yang lain”. 
Tidak dapat tidak pada buka orang sakit dari masyaqqah yang mengharuskan dia 
bertayammum. Maka jika dia takutkan binasa di atas dirinya atau hilang manfaat 
anggota wajib dia berbuka. Firman Allah taala “dan jangan kamu bunuh diri kamu” dan 
firman Allah taala “dan jangan kamu campakkan tangan-tangan kamu kepada 
kebinasaan”.  
 

عًا َكأَْ  َكاَ  ٌَُ يُّ َوْقتًا دُوَ  َوْقٍت نُِظَل إْ  َكاَ  َ ْ ُ وً ا َوْقَت  ثُّي إْ  َكاَ  اْاَ َلُض ُ ْط ِقًا  َلَ ُ تَْلُك اانٌِِّّة، أَْو ُ تَقَّطِ
ٌِْ  أَْ  ٌَْنِويَ  ْ َطاِل أَْ َطلَ .ااشُُّلوعِ َ اَز اَ ُ تَْلُك اانٌِِّّة، َوإَِّل  َعَلَ َوِاَ ْ  َغلََب .   َِإْ  َعادَ اْاَ َلُض َواْ تَاَا إاَى اإْلِ

ٌِْ  اْاُ وعُ أَْو اْاعََطُ  ُ ْكُي اْاَ ِلٌِض   .َعلَ

322. Kemudian jika sakit itu berpanjangan maka boleh dia meningalkan niat, atau 
putus-putus seperti bahawa dia demam pada watu masa tidak masa yang lain, ditilik, 
jika dia demam pada waktu masuk puasa harus dia meninggalkan niat dan jika tidak 
maka kena dia berniat. Maka jika dia kembali sakit dan perlu kepada berbuka dia 
berbuka. Orang yang mengalahkanya lapar atau dahaga pada hukum yang sakit. 
 

َوأَّ ا اْاُ َ ا ُِل ااّ فََل اْاَ ْذكُوَل  ٌََُ وُز اَ ُ اْاِفْطُل، َوإِْ  اَْي ٌَتََ ّلْل  ِِ ، َواَِكّ  ااّصْوَي أَْ َ ُ  ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ   ََلاَءِة 
ٌِْ  َوَ لّيَ  ّ ِة َوَعدَِي إْ ََلِء اْاَوْقِت َعْ  اْاِع َادَِة، َوِْلَنّ ُ اْْلَْكثَُل ِ ْ   ِْعِلِ  َصلّى اّاُ َعلَ  أَّ ا إذَا تََ ّلَل  ِِ  ِانَْ ِو .ااذِّ

ٌِْ  أَ َلٍض أَْو  ٌِْ  اْ تَِ ااُ ُ  َاْاِفْطُل أَْ َ ُ  ِاَ ا  ًِ ااّصِ ٌَ  ٌِْ  َوَ لَّي َلأَ  َلُ ًَل  }اٍَي ٌَشُّ  َعلَ أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌِْ   َقَاَ   ٌَْس ِ ْ  اْا ِّلِ أَْ  تَُصوُ وا  ًِ ااّ فَِل : َصائًِ ا  ًِ ااّ فَِل قَْد َظلَّ  َعلَ  .{اَ

323. Adapun musafir pada safar yang disebutkan itu maka harus baginya berbuka 
puasa, sekalipun dia tidak kemudharatan dengannya, akan tetapi puasa terafdhal 
kerana padanya kelelepasan zimmah dan tidak mengosongkan waktu dari ibadat dan 
kerana ia yang paling banyak dari perbuatan nabi s.a.w.m. Adapun apabila dia 
kemudharatan dengannya kerana umpama sakit atau kepedihan yang kesulitan dia 
menanggungnya maka berbuka terafdhal kerana apa yang pada dua kitab yang sahih 
“bahawa nabi s.a.w.m melihat seorang lelaki berpuasa pada safarnya walhal dia 
membuat payung di atas dirinya maka katanya bukanlah dari kebajikkan bahawa kamu 
puasa pada safar”. 
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ًُّ  ًِ اْاُ ْ تَْصفَى ٌِْ  ااّصْوُي َكَ ا قَااَ ُ اْا ََزاِا  .نَعَْي، إْ  َ اَف ِ ْ  ااّصْوِي تَلََف نَْفٍس أَْو عُْ ٍو أَْو َ ْنفَعٍَة َ ُلَي َعلَ
َواَْو اَْي ٌَتََ ّلْل  ِااّصْوِي  ًِ اْاَ اِ  َواَِكْ  ٌََ اُف ااّ ْعَف اَْو َصاَي َوَكاَ  َ فََل َ ّجٍ أَْو َغْزٍو  َاْاِفْطُل أَْ َ ُ  َكَ ا 

ًُّ  ًِ ِكتَاِب ااّصْوِي َعْ  ااتّتِّ ِة َوأَقَّلهُ   .نَقَلَ ُ ااّلا ِِع

324. Na‟am, jika dia takutkan dari puasanya binasa diri atau anggota atau manfaat 
haram dia puasa sepertimana kata Ghazali didalam Mustasfa. Kalau dia tidak 
kemudharatan dengan puasa pada masa yang hadhir akan tetapi dia takutkan lemah 
kalau dia puasa dan adalah safarnya safar haji atau perang maka berbuka terafdhal 
sepertimana dinakalkan Rafi‟e didalam kitab puasa dari Tatimmah dan dia menakuinya. 
 

ٌِْ  : تَْن ٌِ ٌ  عِ، َوهَُو ُ ْ تََ بٌّ ِاَ ا  ًِ ااّصِ ٌَ  َ ْ  َصاَي ٌَْوً ا  ًِ َ  ٌِِ  اّاِ  }: َ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  َصْوِي ااتَّطوُّ
 .{ َاَعدَ اّاُ َوْ َه ُ َعْ  اانّاِل َ ْ ِعٌَ  َ ِلٌفًا 

325. Tanbih. Musannif diam dari puasa sunat sedangkan ianya sunat kerana apa yang 
didalam dua kitab yang sahih “siapa yang mencari-cari puasa keduanya pada jalan 
Allah, Allah jauhkan mukanya dari neraka tujuh puluh tahun”. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌِْ  َواْاَ ِ ٌِس ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ  َوقَاَ  إنُّهَ ا ٌَْوَ اِ  ،َكاَ  ٌَتََ ّل  َصْوَ ُهَ ا }َوٌَتَأَّكدُ َصْوُي ٌَْوِي اَِلثْنَ
 .{تُْعَلُض  ٌِِهَ ا اْْلَْعَ اُ   َأُِ بُّ أَْ  ٌُْعَلَض َعَ ِلً َوأَنَا َصائٌِي 

326. Kuat dituntut puasa isnin khamis kerana nabi s.a.w.m “sentiasa mencari-cari 
puasa keduanya, dan berkata bahawa keduanya dua hari yang dibentangkan amalan-
amalan padanya maka aku kasih bahawa dibentangkan amalan ku sedang aku 
berpuasa”.  
 

ٌِْل اْاَ اّاِ ِاَ  َِل ُ ْ ِلٍي  ِصٌَاُي ٌَْوِي َعَل َةَ ٌَُكفُِّل ااّ نَةَ ااّتًِ قَْ لَ ُ  }: َوَصْوُي ٌَْوِي َعَل َةَ َوهَُو تَاِ ُي ِذي اْاِ ّ ِة ِا َ
ٌِْ  َوَ لَّي {َواَاّتًِ  َْعدَهُ  أَْ تَِ ُب َعلَى اّاِ أَْ  } : ، َوَصْوُي َعاشُوَلاَء َوهَُو َعاِشُل اْاُ َ ّلِي ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

اَئِْ   َِقٌت إاَى قَا ٍِ  َْلَُصوَ ّ  ااتّاِ َي } : ، َوَصْوُي تَا ُوَعاَء َوهَُو تَاِ ُي اْاُ َ ّلِي ِاقَْوِاِ  {ٌَُكفَِّل ااّ نَةَ ااّتًِ قَْ لَ ُ 
ٌِْ  َوَ لَّي  { َ ْ  َصاَي َلَ َ اَ  ثُّي أَتْ َعَ ُ ِ تًّا ِ ْ  } :  ََ اَت قَْ لَ ُ، َوَصْوُي ِ تٍّة ِ ْ  َشّواٍ  ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

 .َوتَتَا ُعَُها َعِقَب اْاِعٌِد أَْ َ  ُ  {َشّواٍ  َكاَ  َكِصٌَاِي اادّْهِل 

327. Dan puasa hari Arafah iaitu sembilan zulhijjah bagi selain orang yang 
mengerjakan haji, kerana khabar Muslim “puasa hari Arafah mengkifaratkan tahun yang 
sebelumnya dan yang selepasnya”, dan puasa „asyura‟ iaitu sepuluh muharram kerana 
sabda nabi s.a.w.m “aku harapkan Allah mengkifaratkan tahun yang sebelumnya”, dan 
puasa tasu‟a iaitu hari sembilan muharram kerana sabda nabi “jika aku kekal hingga ke 
tahun depan nescaya aku puasakan hari kesembilan” maka dia mati sebelumnya, dan 
puasa enam hari dari syawal kerana sabda nabi s.a.w.m “siapa yang puasa ramadhan 
kemudian dia memperikutkannya enam hari dari syawal adalah ia seperti puasa 
sepanjang masa”. Beturutannya mengiringi raya terafdhal. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ََل ٌَُصْي أََ دُكُْي ٌَْوَي اْاُ ُ عَِة إَّل أَْ  ٌَُصوَي  }: َوٌُْكَلهُ إْ َلادُ ٌَْوِي اْاُ ُ عَِة  ِااّصْوِي ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
ََل تَُصوُ وا ٌَْوَي ااّ ْ ِت إَّل  ٌَِ ا اُْ تُِلَض  }: َوَكذَا إْ َلادُ ااّ ْ ِت أَْو اْْلََ ِد ِاَ  َِل  .{ٌَْوً ا قَْ لَ ُ أَْو ٌَْوً ا  َْعدَهُ 

ٌْكُْي  ُي ٌَْوَي ااّ ْ ِت َواانَّصاَل  ٌَْوَي اْْلََ دِ ،{َعلَ  . َوِْلَّ  اْاٌَُهودَ تُعَّظِ

328. Makruh menunggalkan hari jumaat dengan puasa kerana sabda nabi s.a.w.m 
“janganlah puasa seorang kamu pada hari jumaat melainkan bahawa dia puasa sehari 
sebelumnya atau sehari selepasnya. Begitu jua menunggalkan sabtu atau ahad kerana 
khabar “jangan kamu puasa pada hari sabtu melainkan pada apa yang difardhukan ke 
atas kamu dan kerana Yahudi membesarkan hari sabtu dan Nasara hari ahad. 
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ًْ اْاِعٌِد َوأٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  َ ْكُلوهٌ ِاَ ْ  َ اَف  ِِ  َ َلًلا أَْو  َْوَت َ ّ ٍ َواِ ٍب أَْو ُ ْ تََ ّبٍ،  ٌَْل ٌَْوَ  َوَصْوُي اادّْهِل َغ
ْطََلِ  اْْلَِداّةِ  ٌِْلِه إِلِ  .َوُ ْ تََ بٌّ ِا َ

329. Dan puasa sepanjang masa selain dua hari raya dan hari-hari tasyrik adalah 
makruh bagi orang yang bimbangkan kemudharatan dengan sebabnya atau luput hak 
yang wajib atau yang sunat, dan sunat bagi selain dia kerana itlak dalil-dalilnya.  
 

ًعا َوَزْوُ َها َ اِ لٌ  ٌِْ  ،َوٌَْ ُلُي َصْوُي اْاَ ْلأَِة تََطوُّ ََل ٌَِ  ُّ َِلْ َلأٍَة أَْ  تَُصوَي  }:  إَّل  ِِإْذنِِ  ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
 .{َوَزْوُ َها َشاِهدٌ إَّل  ِِإْذنِ ِ 

330. Haram puasa sunat perempuan sedang suaminya hadhir melainkan dengan 
izinnya kerana khabar dua kitab yang sahih “tidak halal bagi seorang perempuan 
berpuasa sedang suaminya hadhir melainkan dengan izinnya”.  
 

عٍ أَْو َصََلتِِ   َلَ ُ قَْطعُُهَ ا ٌِْ  ااّصََلةُ َوااّ ََلُي .َوَ ْ  تَلَ َّس  َِصْوِي تََطوُّ ااّصائُِي  }:  أَّ ا ااّصْوُي  َِلقَْوِاِ  َعلَ
عُ أَِ ٌُل نَْفِ ِ  إْ  َشاَء َصاَي، َوإِْ  َشاَء أَْ َطَل   .َوأَّ ا ااّصََلةُ  َِقٌَاً ا َعلَى ااّصْويِ . {اْاُ تََطّوِ

331. Siapa yang bersepakai dengan puasa sunat atau sembahyang sunat maka boleh 
dia memutuskan keduanya. Adapun puasa maka kerana sabda nabi s.a.w.m “orang 
yang puasa sunat memerintah dirinya jika dia hendak dia puasa dan jika dia hendak dia 
berbuka”. Adapun sembahyang maka kerana kias di atas puasa.  
 

ٌِْ  قَْطعُ ُ   َ َواٌء َكاَ  قََ اُؤهُ َعلَى اْافَْوِل َكَصْوِي َ ْ  تَعَدّ  ،َوَ ْ  تَلَ َّس  َِصْوٍي َواِ ٍب أَْو َصََلٍة َواِ  ٍَة َ ُلَي َعلَ
 . ِاْاِفْطِل أَْو أَّ َل ااّصََلةَ  ََِل عُْذٍل، أَْي ََل  ِأَْ  اَْي ٌَكُْ  تَعَدّ   ِذَِاكَ 

332. Siapa yang bersepakai dengan puasa atau sembahyang wajib haram dia 
memutuskannya, samaada kadhanya di atas segera seperti puasa orang yang 
melampau dengan berbuka atau dia mentakhirkan sembahyang tanpa uzur, atau tidak 
dengan bahawa dia tidak melampau dengan demikian itu.  
 

 .أَْ َ ُ  ااشُُّهوِل  َْعدَ َلَ َ اَ  َشْهُل اّاِ اْاُ َ ّلُي، ثُّي َلَ ٌب، ثُّي  َاقًِ اْْلَْشُهِل اْاُ ُلِي، ثُّي َشْع َا ُ : تَتِّ ةٌ 
333. Tatimmah. Yang terafdhal daripada bulan-bulan selepas ramadhan adalah bulan 
Allah muharram kemudian rejab kemudian baki bulan-bulan haram kemudian sya‟ban.  
 

.  َوهَُو اُ َةً االُّْ ُث َواْاَ ْ ُس، َوَشْلًعا االُّْ ُث  ًِ اْاَ ْ ِ ِد ِ ْ  َشْ ٍا َ ْ ُصوٍا  ِنٌِّةٍ . ًِ اَِلْعتَِكافِ :  َْصٌ  
ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ٌِْ   {َوََل تُ َاِشُلوهُّ  َوأَْنتُْي َعاِكفُوَ   ًِ اْاَ َ اِ ِد }َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ أَنّ ُ  }َوَ  َُل ااّصِ ٌَ 

ٌِْ  َوَ لَّي اْعتََكَف اْاعَْشَل اْْلَْوَ َط ِ ْ  َلَ َ اَ ، ثُّي اْعتََكَف اْاعَْشَل اْْلََواِ َل، َوََلَزَ  ُ َ تّى تََو ّاهُ اّاُ  َصلّى اّاُ َعلَ
 .{ثُّي اْعتََكَف أَْزَواُ  ُ ِ ْ   َْعِدِه . تَعَااَى

334. Fasal pada iktikaf. Ia pada lughah : melazimi sesuatu dan menahan diri di atas 
sesuatu, dan pada syara‟ : diam menetap didalam masjid dari seorang yang tertentu, 
dengan niat. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “dan jangan kamu bergaul 
dengan isteri-isteri sedang kamu beriktikaf didalam masjid”, dan khabar dua kitab yang 
sahih bahawa nabi s.a.w.m beriktikaf pada sepuluh yang tengah daripada ramadhan 
kemudian beriktikaf sepuluh yang akhir darinya dan dia melaziminya hingga Allah taala 
mewafatkannya kemudian beriktikaf para isterinya selepasnya.  
 

ٌْتًِ ِالّطائِِفٌَ  َواْاعَاِكِفٌَ   }قَاَ  تَعَااَى . َوهَُو ِ ْ  ااّشَلائِيِ اْاقَِدٌَ ةِ  َلا  َ  .{َوَعِهْدنَا إاَى إْ َلاِهٌَي َوإِْ َ اِعٌَ  أَْ  َطّهِ
335. Ianya daripada syari‟at yang kuno, firman Allah taala “dan kami perintahkan 
Ibrahim dan Ismail agar mereka menyucikan rumah ku untuk orang-orang yang tawaf 
dan yang beriktikaf”. 
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ْطََلِ  .َواَِلْعتَِكاُف  ُنّةٌ ُ َؤّكدَةٌ  ْ َ اعِ َوإِلِ ٌِْلِه  ِاإْلِ ًَ ُ ْ تََ  ّةٌ أَْي َ ْطلُو َةٌ  ًِ كُّ ِ َوْقٍت  ًِ َلَ َ اَ  َوَغ  َوِه
ًّ . اْْلَِداّةِ   .{َ ْ  اْعتََكَف  َُواَ  نَاقٍَة  ََكأَنَّ ا أَْعتََ  نََ َ ةً  } َقَْد ُلِوَي . قَاَ  ااّزْلَكِش

336. Iktikaf adalah sunat yang dituntut kuat. Ianya dikasihi iaitu dituntut pada setiap 
waktu pada ramadhan dan selainnya dengan ijmak dan kerana tidak terkait dalil-
dalilnya. Kata Zarkasyi : maka diriwayatkan “siapa yang iktikaf kadar perah susu unta 
maka seolah-olah dia memerdekakan sebatang tubuh”. 
 

ٌْلَِة اْاقَْدلِ  ٌِْلِه ِاَطلَِب اَ   ٌَُْ ٌٌَِها  ِااّصََلِة َواْاِقَلاَءِة َوَكثَْلِة ،َوهَُو  ًِ اْاعَْشِل اْْلََواِ ِل ِ ْ  َلَ َ اَ  أَْ َ ُ  ِ ْن ُ  ًِ َغ
ٌٌْل ِ ْ  أَْاِف َشْهٍل  }قَاَ  تَعَااَى . اادَُّعاِء  َِإنَّها أَْ َ ُ  اٌََاِاًِ ااّ نَةِ  ٌْلَةُ اْاقَْدِل َ  ٌٌْل ِ ْ  اْاعََ ِ   {اَ أَْي اْاعََ ُ   ٌَِها َ 
ٌْلَةُ اْاقَْدلِ  ٌَْس  ٌَِها اَ ٌِْ  .  ًِ أَْاِف َشْهٍل اَ ٌْلَةَ اْاقَْدِل إٌَ انًا َواْ تَِ ا ًا َغفََل اّاُ اَ ُ َ ا  }َو ًِ ااّصِ ٌَ  َ ْ  قَاَي اَ

 .{تَقَدَّي ِ ْ  ذَْن ِِ  
337. Ianya pada sepuluh yang akhir daripada ramadhan terafdhal darinya pada 
selainnya kerana mencari malam qadar maka dia menghidupkannya dengan 
sembahyang dan baca quran dan banyak doa, kerana ia yang terafdhal daripada 
malam-malam didalam setahun. Firman Allah taala “malam qadar itu lebih baik dari 
seribu bulan” iaitu amalan padanya lebih baik dari amalan didalam seribu bulan yang 
tidak ada malam qadar padanya. Didalam dua kitab yang sahih “siapa yang bangun 
pada malam qadar kerana beriman dan mencari pahala Allah ampunkan baginya apa 
yang telah lalu daripada dosanya”.  
 

ٌِْ  اْاُ ْ ُهوُل،  ًَ اّاُ تَعَااَى، َعْن ُ َوَعلَ ًُّ َلِ  َ اُي ااّشا ِِع ٌِْ  اإْلِ ًَ ُ ْنَ ِصَلةٌ  ًِ اْاعَْشِل اْْلَِ ٌِل َكَ ا نَّا َعلَ َوِه
ٌْنَِها ٌْلَةً  ِعَ ٌَْ  اْْلََ اِدٌثِ . َوأَنَّها تَْلَزُي اَ ٌَْ ةَ إنَّها ُ ْنتَِقلَةٌ  ًِ اٌََاِاً اْاعَْشِل َ ْ عًا  َ ًّ َواْ ُ  ُ َز َواْ تَاَلهُ . َوقَاَ  اْاُ َزنِ

 .َواْاَ ْذَهُب اْْلَّو ُ .  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ 
338. Ianya terhad pada sepuluh yang akhir sepertimana yang dinaskan oleh Imam 
Syafi‟e r.a, dan di atasnya jumhur ulamak, dan bahawa ianya melazimi satu malam yang 
tertentu. Kata Muzani dan Ibnu Khuzaimah : ianya berpindah-pindah pada malam-
malam sepuluh kerana himpun di antara hadith-hadith. Nawawi memilihnya didalam 
majmuk. Pendapat mazhab adalah yang pertama.  
 

ٌَْها اَِكْ  قَاَ  اْاُ تََواًِّ ٌُْ تََ بُّ ااتّعَ ُّدُ  ًِ كُّ ِ . قَاَ  اانَّوِويُّ  ًِ َشْلحِ ُ ْ ِلٍي َوََل ٌَنَاُ   َْ لََها إَّل َ ْ  أَْطلَعَ ُ اّاُ َعلَ
ٌَْها أَْي َلَ حُ َوَظاِهُل َهذَا أَنّ ُ يَ . اٌََاِاًِ اْاعَْشِل َ تّى ٌَُ وَز اْافَِ ٌلَةُ َعلَى اْاٌَِقٌ ِ  َوَهذَا . وُز  َِ ٌلَتَُها َ َواٌء اّطلََي َعلَ

ٌَْلةَ َ ْل ُوًعا .  َ اُ  َ ْ  اّطلََي أَْكَ ُ  إذَا أَقَاَي َوَظائِفََها،نَعَيْ . أَْواَى َ ْ  َصلّى اْاِعَشاَء اْْلَِ ٌَلةَ  }َوُلِوَي َعْ  أَ ًِ هَُل
ٌْلَةَ اْاقَْدِل  ٌْلَةُ اْاَ اِدي . { ًِ َ َ اَعٍة ِ ْ  َلَ َ اَ   َقَْد أَْدَلَك اَ ِ َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى إاَى أَنَّها اَ ًّ ٌُْ  ااّشا ِِع َوَ 

ٌْلَةُ َ ْ يٍ َوِعْشِلٌَ ، َوهَُو َ ْذَهُب أَْكثَِل أَْهِ  اْاِعْليِ . َواْاِعْشِلٌَ  أَْو ااثّاِاِث َواْاِعْشِلٌ َ  ًَ اَ . َوقَاَ  اْ ُ  َع ّاٍس َوأَ ًِ ِه
. َو ٌَِها نَْ ُو ااثََّلثٌَِ  قَْوَلً 

339. Kata Nawawi didalam Syarah Muslim : tidak mencapai fadhilatnya melainkan 
orang yang Allah beri dia melihatnya, akan tetapi kata Mutawalli : sunat beribadat pada 
setiap malam daripada sepuluh malam itu supaya dia mencapai fadhilatnya di atas 
yakin. Zahir katanya ini bahawa mencapai fadhilatnya sama ada dia melihatnya atau 
tidak. Ini terutama. Na‟am, kelakuan orang yang melihatnya lebih sempurna apabila dia 
mendirikan amalan-amalannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah hal keadaan ianya 
marfu‟ “siapa sembahyang isyak yang akhir berjamaah pada bulan ramadhan maka 
sungguh dia mendapat malam qadar”. Kecenderongan Syafi‟e rahimahullah taala 
adalah kepada bahawa ianya malam dua puluh satu atau dua puluh tiga. Kata Ibnu 
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Abbas dan bapa ku : ianya malam dua puluh tujuh, yang mana ia mazhab kebanyakkan 
ahli ilmu. Pada malam qadr ini ada kadar tiga puluh pendapat.  
 

ٌَْس  ٌَِها َكثٌُِل شُعَاعٍ ،َوِ ْ  َعََلَ اتَِها أَنَّها َطِلقَةٌ ََل َ اّلةً َوََل  َاِلدَةً  ٌَْ اَء اَ .  َوتَْطلُُي ااّشْ ُس  ًِ َص ٌَِ تَِها  َ
ٌْلَتَِها ِ ْ  قَْوِ  االُّهّي إنّك َعْفٌو َكِلٌٌي تُِ بُّ اْاعَْفَو  َاْعُف َعنًِّ  َوأَْ  ٌَْ تَِهدَ  ًِ ٌَْوِ َها َكَ ا ،َوٌَْندُُب أَْ  ٌَْكثَُل  ًِ اَ

ٌْلَتَِها ًَ  َاقٌَِةٌ إاَى ٌَْوِي اْاِقٌَاَ ةِ . َوُ ّصْت  َِها َهِذِه اْْلُّ ةِ . ٌَْ تَِهدُ  ًِ اَ  .َوٌَُ  ُّ ِاَ ْ  َلآَها أَْ  ٌَْكتَُ َها. َوِه
340. Daripada tanda-tandanya bahawa ianya nyaman tidak panas dan tidak sejuk dan 
terbit matari paginya dalam keadaan putih dengan tidak ada sinaran yang banyak. 
Sunat bahawa seorang membanyakkan kata “  pada ”اللَُّهمَّ  نَّا َعْفٌو َيِريٌم تُِ  ُّ اْلعَْفَو  َاْعُف َعنِّ 
malamnya, dan bahawa dia bersungguh-sungguh pada siangnya sepertimana dia 
bersungguh-sungguh pada malamnya. Dikhususkan ia dengan ini umat. Ianya kekal 
hingga hari kiamat. Sunat bagi orang yang melihatnya menyembunyikannya. 
 

 .  َُ َلادُهُ  ِااّشْلِط َ ا ََل  ُدّ ِ ْن ُ  َْ  أَْلَكانُ ُ أَْل َعَةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ .أَْي ُلْكنَا ِ  (َشْلَطاِ   )أَْي اَِلْعتَِكاِف  (َواَ ُ  )
341. (Baginya) iaiu iktikaf (dua syarat) iaitu dua rukun, maka kehendaknya dengan 
syarat apa yang tidak dapat tidak darinya. Bahkan rukun-rukunnya empat sepertimana 
kamu akan lihat.  
 

ٌِْلِه ِ ْ  اْاِع َادَاِت، َوتَِ ُب نٌِّةُ  َْلِ ٌِّة  ًِ نَْذِلِه ِاٌَتََ ٌَّز َعْ  اانّْفِ  َوإِْ  أَْطلََ   (اانٌِّّةُ  ): اْْلَّوُ    ِاْاقَْلِب َك َ
ْل اَ ُ ُ دّةً َكفَتْ ُ نٌِّتُ ُ، َوإِْ  َطاَ  ُ ْكثُ ُ، اَِكْ  اَْو َ َلَا ِ ْ  اْاَ ْ ِ ِد  ََِل َعْزِي َعْوٍد َوَعادَ  اَِلْعتَِكاَف  ِأَْ  اَْي ٌُقَدِّ

ٌِْلِه ِْلَّ  َ ا َ َ ى ِع َادَةً تَاّ ةً،  َِإْ  َعَزَي َعلَى اْاعَْوِد َكانَْت َهِذِه اْاعَِزٌَ ةُ قَائَِ ةً  ٍز أَْي ِا َ َ دّدََها َ َواٌء أَْ َلَا ِاتَ َلُّ
 َ قَاَي اانٌِِّّة،

342. Pertamanya (niat) pada hati seperti selainnya daripada ibadat-ibadat. Wajib niat 
fardhu pada nazarnya supaya ia terbeza dari yang sunat. Jika dia mengitlakkan iktikaf 
dengan bahawa dia tidak mengkadarkan tempoh masa untuknya memadainya niat 
iktikaf sekalipun lama diamnya, akan tetapi kalau dia keluar dari masjid tanpa azam 
kembali dan dia kembali dia membaharui niat samaada dia keluar untuk kadha hajat 
atau untuk selainnya kerana apa yang telah lalu adalah ibadat yang sempurna. Maka 
jika dia berazam di atas kembali adalah azam ini berdiri pada tempat niat. 
 

ًٌْ ا ٍز َوَعادَ َ دّدَ اانٌِّّةَ أَ ٌِْل تَ َلُّ .  َوإِْ  اَْي ٌَطُْ  ااّزَ اُ  ِاقَْطِعِ  اَِلْعتَِكافَ ،َواَْو قٌَّدَ  ُِ دٍّة َكٌَْوٍي َوَشْهٍل َوَ َلَا ِا َ
ِز  َِإنّ ُ ََل ٌَِ ُب تَْ ِدٌدَُها، َوإِْ  َطاَ  ااّزَ ُ   َِإنّ ُ ََل  ُدّ ِ ْن ُ،  َُهَو َكاْاُ ْ تَثْنَى ِعْندَ اانٌِِّّة، ََل   ِِ ََلِف ُ ُلوِ ِ  ِالتّ َلُّ

ٌِْلهِ  ٍز أَْي ِا َ  .إْ  نَذََل ُ دّةً ُ تَتَا ِعَةً  ََ َلَا ِاعُْذٍل، ََل ٌَْقَطُي ااتّتَا َُي،  َََل ٌَْلَزُ  ُ تَْ ِدٌدٌ، َ َواٌء أَْ َلَا ِاتَ َلُّ
343. Kalau dia mengkaitkannya dengan tempoh masa seperti sehari dan sebulan dan 
dia keluar untuk selain kadha hajat dan kembali dia membaharui niat juga, sekalipun 
tidak lama masanya kerana dia memutuskan iktikafnya. Bersalahan keluarnya untuk 
kadha hajat maka tidak wajib dia membaharuinya sekalipun panjang masanya kerana ia 
tidak dapat tidak darinya, maka ia seperti apa yang dikecualikan di sisi niat, tidak jika dia 
nazarkan tempoh yang berturutan maka dia kelaur kerana uzur, tidak dia memutuskan 
turutannya, maka tidak lazim dia membaharuinya, samaada dia keluar untu kadha hajat 
atau untuk selainnya. 
 

كُوعِ  (االُّْ ُث  )ااثّانًِ  (َو  ) ٌُْث ٌَكُوُ  َزَ نَُها  َْوَ  َزَ ِ  ااطَُّ أْنٌِنَِة  ًِ االُّ  ِقَْدِل َ ا ٌَُ ّ ى عُكُو ًا أَْي إقَاَ ةً،  َِ 
 . َََل ٌَْكِفً قَْدُلَها َوََل ٌَِ ُب اا ُّكُوُ   َْ  ٌَْكِفً ااتَّلدُّدُ  ٌِ ِ ، َونَْ ِوهِ 

344. Keduanya (diam) dengan kadar apa yang dinamakan menetap, dengan sekira-ira 
adalah masanya lebih masa tama‟ninah pada rukuk dan umpamanya. Maka tidak 
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memadai kadar tama‟ninah dan tidak wajib tak bergerak, bahkan memadai berulang-alik 
padanya.  
 

ْكِ  ااثّاِاِث  ِقَْوِاِ   ٌَْ اِ ، َوِاْ ِْ َ اعِ ( ًِ اْاَ ْ ِ ِد  )َوأََشاَل إاَى االُّ ِّ َاعِ، َلَواهُ ااّش ٌِْلِه ِاَِلت ،  َََل ٌَِصحُّ  ًِ َغ
 .{َوََل تُ َاِشُلوهُّ  َوأَْنتُْي َعاِكفُوَ   ًِ اْاَ َ اِ ِد }َوِاقَْوِاِ  تَعَااَى 

345. Dia isyaratkan kepada rukun ketiga dengan katanya: (didalam masjid), maka 
tidak sah pada selainnya kerana ittiba‟, meriwayatkannya dua syeikh, dan kerana ijmak 
dan kerana firman Allah taala “dan jangan kamu jimak mereka sedang kamu beriktikaf 
didalam masjid”.  
 

َواْاَ اِ ُي أَْواَى ِ ْ   َِقٌِّة اْاَ َ اِ ِد ِاَكثَْلِة اْاَ َ اَعِة  ٌِِ  َوِائََّل ٌَْ تَاَا إاَى اْاُ ُلواِ ِاْلُ ُ عَِة َوُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف 
َ ْ  أَْوَ  َ ُ،  َْ  اَْو نَذََل ُ دّةً ُ تَتَا ِعَةً  ٌَِها ٌَْوَي ُ ُ عٍَة َوَكاَ  ِ ّ ْ  تَْلَزُ  ُ اْاُ ُ عَةُ َواَْي ٌَْشتَِلْط اْاُ ُلوَا اََها َوَ َب 

 .اْاَ اِ ُي ِْلَّ  ُ ُلوَ  ُ اََها ٌَْ طُُ  تَتَا ُعُ ُ 
346. Masjid jamik terutama dari baki masjid-masjid kerana banyak jamaah padanya 
dan supaya dia tidak berhajat kepada keluar untuk jumaat dan kerana keluar dari khilaf 
orang yang mewajibkannya, bahkan kalau dia nazarkan satu tempoh yang masa yang 
berturutan yang padanya hari jumaat dan adalah dia daripada orang yang dilazimi 
jumaat dan tidak dia mensyaratkan keluar untuk jumaat wajib oleh masjid jamik kerana 
keluarnya untuk jumaat membatalkan. 
 

ٌُْلَها َ قَاَ َها ِاَ ِزٌِد  َْ ِلَها،َعٌَّ  اانّاِذُل  ًِ نَْذِلِه َ ْ ِ دَ َ ّكةَ أَْو اْاَ ِدٌنَةَ أَْو اْْلَْقَصى تَعٌَّ َ  َواَوْ  قَاَ  .   َََل ٌَقُوُي َغ
ٌِْ  َوَ لَّي  َ اُ  إَّل إاَى ثَََلثَِة َ َ اِ دَ  }: َصلّى اّاُ َعلَ َ ْ ِ ِدي َهذَا، َواْاَ ْ ِ ِد اْاَ َلاِي، َواْاَ ْ ِ ِد : ََل تَُشدُّ ااّلِ

ٌَْ ا ِ {اْْلَْقَصى ٌِْهَ ا، َوٌَقُوُي َ ْ ِ دُ اْاَ ِدٌنَِة َ قَاَي . ، َلَواهُ ااّش ٌِْ  ِاَ ِزٌِد  َْ ِلِ  َعلَ َوٌَقُوُي َ ْ ِ دُ َ ّكةَ َ قَاَي اْْلَ َل
 ِ ٌْ ٌَْل ااثََّلثَِة اَْي ٌَتَعٌَّ ْ . اْْلَْقَصى ِاَ ِزٌِد  َْ ِلِ  َعلَ  .َواَْو َعٌَّ  َزَ َ  اَِلْعتَِكاِف  ًِ نَْذِلِه تَعٌَّ َ .  َلَْو َعٌَّ  َ ْ ِ دًا َغ

347. Kalau orang yang bernazar menentukan masjid Makkah atau Madinah atau Aqsa 
pada nazarnya tertentu ia, maka tidak berdiri selainnya pada tempatnya kerana lebih 
kelebihannya. Sabda nabi s.a.w.m “tidak diikatkan kenderaan melainkan kepada tiga 
masjid : masjid ku ini dan masjid Haram dan masjid Aqsa”, meriwayatkannya dua 
syeikh. Berdiri masjid Makkah pada tempat dua yang lain kerana lebih fadhilatnya di 
atas keduanya, dan berdiri masjid Madinah pada tempat masjid Aqsa kerana lebih 
fadhilatnya di atasnya. Maka kalau dia menentukan masjid selain yang tiga ini tidak 
tertentu ia. Kalau dia menentukan masa iktikaf pada nazarnya tertentu ia. 
 

ْكُ  ااّلا ُِي ُ ْعتَِكفٌ  ٍء .  َوَشْلطُ ُ إْ ََلٌي َوَعْقٌ  َوُ لُوٌّ َعْ  َ دٍَث أَْك َلَ .َواالُّ ًْ  َََل ٌَِصحُّ اْعتَِكاُف َ ْ  اتَّصَف  ِِ دِّ َش
 .ِ ْنَها ِاعَدَِي ِصّ ِة نٌِِّة اْاَكا ِِل َوَ ْ  ََل َعْقَ  اَ ُ َوُ ْلَ ِة ُ ْكِث َ ْ   ِِ  َ دٌَث أَْك َُل  ِاْاَ ْ ِ دِ 

348. Rukun keempat : orang yang beriktikaf. Syaratnya islam dan akal dan sunyi dari 
hadath besar. Maka tidak sah iktikaf orang yang bersifat dengan lawan suatu darinya 
kerana ketiadaan sah niat kafir dan orang yang tak berakal dan haram diam orang yang 
ada padanya hadath besar didalam masjid.  
 

ٌَْل ُ قٌٍَّد  ُِ دٍّة َوََل تَتَا ُيٍ  (اَِلْعتَِكاِف اْاَ ْنذُوِل  )اْاَ ْ ِ ِد  ًِ  (َوََل ٌَْ ُلُا ِ ْ   ) ْنَ اِ   ) ،َواَْو َغ  (إَّل ِاَ اَ ِة اإْلِ
ِزِه  ِدَاٍل اَ ُ اَْي ٌَْفُ ْ   ُْعدَُها َعْ  .ِ ْ   َْوٍ  َوَغائٍِط َوَ ا  ًِ َ ْعنَاهَُ ا َك ُْ ٍ  ِ ْ  َ نَا َةٍ   َوََل ٌَُ لُّ ذََها ُ ُ ِاتَ َلُّ

اْاَ ْ ِ ِد َوََل اَ ُ دَاٌل أُْ َل  أَْقَلُب ِ ْنَها، أَْو  َُ َ  َواَْي ٌَِ ْد  َِطِلٌِقِ  َ َكانًا ََلئِقًا  ِِ ،  َََل ٌَْنقَِطُي ااتّتَا ُُي  ِِ ،  َََل 
ٌِقِ  اْاُ َ اِوَلِة اَ ُ ِاْلَ َشقِّة  ًِ اْْلُواَى َواْاِ نِّة  ًِ ااثّانًِ ٌِْل دَاِلِه َكِ قَاٌَِة اْاَ ْ ِ ِد َودَاِل ِصدِّ ُزهُ  ًِ َغ  .ٌَِ ُب تَ َلُّ

349. (Tidak boleh dia keluar dari) masjid pada (iktikaf yang dinazarkan) walaupun 
yang tidak dikaitkan dengan tempoh dan tidak dengan turutan (melainkan kerana hajat 
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kemanusiaan) daripada kencing dan berak dan apa yang pada makna keduanya 
seperti mandi janabah. Tidak mudharat perginya untuk kadha hajat dirumahnya yang 
tidak keji jauhnya dari masjid, dan tidak ada rumah baginya lain yang lebih dekat 
darinya, atau ianya keji dan dia tidak mendapat pada jalannya satu tempat yang layak 
dengannya, maka tidak putus turutannya dengannya. Maka tidak wajib kadha hajatnya 
pada selain rumahnya seperti cebuk masjid dan rumah rakannya yang berdekatan 
masjid kerana masyaqqah pada yang pertama dan kerana ungkitan pada yang kedua.  
 

أَّ ا إذَا َكاَ  اَ ُ أُْ َل  أَْقَلُب ِ ْنَها أَْو  َُ َ   ُْعدَُها َوَوَ دَ  َِطِلٌِقِ  َ َكانًا ََلئِقًا  ِِ   ٌََْنقَِطُي ااتّتَا ُُي  ِذَِاَك َِلْغتِنَائِِ  
ُ وعِ  ٌَْ قَى طُوَ  ٌَْوِ ِ   ًِ ااذَّهاِب َواالُّ

 . ِاْْلَْقَلِب  ًِ اْْلُواَى، َواْ تَِ اِ  أَْ  ٌَأْتٌَِ ُ اْا َْوُ   ًِ ُلُ وِعِ   ًِ ااثّانٌَِِة  َ
350. Adapun apabila dia punya rumah lain dari rumah yang jauh itu atau keji jauhnya 
dan dia mendapat pada jalannya tempat yang layak dengannya maka putus turutannya 
dengan demikian itu kerana terkaya dia dengan yang lebih dekat pada yang pertama 
dan ditanggungkan dia akan kencing pada kembalinya pada yang kedua maka kekal dia 
sepanjang harinya pada pergi dan balik.  
 

ْ َلاعِ  َْ  ٌَْ ِشً َعلَى َ ِ ٌّتِِ  اْاَ ْعُهودَِة، َوإِذَا  ََلَو ِ ْن ُ َواْ تَْنَ ى  َلَ ُ أَْ   َوََل ٌَُكلُِّف  ًِ ُ ُلوِ ِ  ِاذَِاَك اإْلِ
 .ٌَتََوّ أَ َ اِلَا اْاَ ْ ِ ِد ِْلَنّ ُ ٌَقَُي تَا ِعًا ِاذَِاَك  ِِ ََلِف َ ا اَْو َ َلَا اَ ُ َ َي إْ َكانِِ   ًِ اْاَ ْ ِ ِد  َََل ٌَُ وزُ 

351. Tidak diberati dia bergerak cepat pada keluarnya demikian itu cepat bahkan dia 
berjalan di atas caranya yang biasa. Apabila dia selesai darinya dan beristinja maka 
boleh dia berwuduk diluar masjid kerana ia jatuh sebagai pengikut demikian itu, 
bersalahan keadaan kalau dia keluar untuk wudhuk serta ia terboleh didalam masjid 
maka tidak harus.  
 

ِز إاَى اادّالِ   .َوَ  ََط اْا َ َِوّي اْافُْ َ   ِأَْ  ٌَْذَهَب أَْكثَُل اْاَوْقِت  ًِ ااتّ َلُّ
352. Bughawi mendhabit keji itu dengan bahawa hilang yang lebih banyak waktu 
iktikafnya pada pergi mengkadha hajat dirumahnya. 
 

َواَْو َعادَ َ ِلًٌ ا  ًِ َطِلٌِقِ  أَْو َزاَل قَاِدً ا  ًِ َطِلٌِقِ  ِاقََ اِء َ اَ تِِ  اَْي ٌَُ ّل َ ا اَْي ٌَْعِدْ  َعْ  َطِلٌِقِ  َواَْي ٌَطُْ  
َواَْو َصلّى  ًِ َطِلٌِقِ  َعلَى ِ نَاَزٍة  َِإْ  اَْي ٌَْنتَِظْلَها َواَْي ٌَْعِدْ  .  َِإْ  َطاَ  أَْو َعدََ  اْنقََطَي  ِذَِاَك تَتَا ُعُ ُ . ُوقُو ُ ُ 

ٌَْها َعْ  َطِلٌِقِ  َ ازَ   .َوإَِّل  ََلَ . إاَ
353. Kalau dia melawat orang sakit pada jalannya atau menziarahi orang yang orang 
yang baru tiba pada jalannya untuk kadha hajatnya ia tidak memudharatkan selama dia 
tidak menyasar dari jalannya dan tidak lama singgahnya. Maka jika lama singgahnya 
atau dia menyasar dari jalannya putus turutannya dengan demikian itu. Kalau dia 
sembahyang jenazah pada jalannya maka jika dia tidak menunggunya dan tidak 
menyasar kepadanya dari jalannya ianya harus. Jika tidak, maka tidak.  
 

ٌٍْض  ) ،َوََل ٌَْنقَِطُي ااتّتَا ُُي  ُِ ُلوِ ِ   ِعُْذٍل َكنِْ ٌَاٍ  َِلْعتَِكا ِِ  َوإِْ  َطاَ  َزَ نُ ُ  أَْو نِفَاٍس إْ  َطااَْت  (أَْو عُْذٍل ِ ْ  َ 
 )عُْذِل  (أَْو  )ُ دّةُ اَِلْعتَِكاِف،  ِأَْ  َكانَْت ََل تَْ لُو َعْن ُ َغاِا ًا، أَْو َ نَا ٍَة ِ ْ  اْ تََِلٍي ِاتَْ ِلٌِي اْاُ ْكِث  ٌِِ  ِ ٌنَئٍِذ، 

أَْي ٌَشُ ُّ َ عَ ُ اْاَ قَاُي  ًِ اْاَ ْ ِ ِد ِاَ اَ ِة  ُُلٍ  َوَ اِدٍي ( ََل ٌُْ ِكُ  اْاَ قَاُي َ عَ ُ ) َواَْو ُ نُونًا أَْو إْغَ اًء  (َ َلٍض 
  ِِ ََلِف َ َلٍض ََل ٌُْ ِوُا إاَى اْاُ ُلواِ .َوتََلدُِّد َط ٌٍِب، أَْو ٌََ اُف ِ ْن ُ تَْلِوٌُث اْاَ ْ ِ ِد َكِإْ َهاٍ  َوإِْدَلاِل  َْو ٍ 

 .َو ًِ َ ْعنَى اْاَ َلِض اْاَ ْوُف ِ ْ  ِاّاٍ أَْو َ ِلٌ ٍ  .َكُصدَاعٍ َوُ ّ ى َ ِفٌفٍَة  ٌََْنقَِطُي ااتّتَا ُُي  ِاْاُ ُلواِ اَ ُ 
354. Tidak terputus turutan iktikaf dengan dia keluar dengan sebab uzur seperti lupa 
iktikafnya sekalipun lama masanya, dengan (atau uzur kerana haid) atau nifas 
sekalipun lama tempoh iktikafnya dengan bahawa tidak sunyi ia darinya pada ghalibnya 
atau janabah daripada mimpi kerana haram diamnya didalam masjid ketika itu, (atau) 
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seperti uzur (sakit) walaupun gila atau pitam (yang tidak terboleh duduk tetap 
bersamanya) iaitu payah bersamanya diam didalam masjid kerana hajat kepada 
hamparan lapik dan khadam dan berulang alik doktor atau dia bimbang mencemarkan 
masjid dengannya, sama seperti cirit dan kencing yang tak putus-putus, bersalahan 
orang sakit yang tidak perlu kepada keluar seperti pening dan demam yang ringan maka 
putus turutannya dengan keluar darinya. Pada makna sakit takut dari pencuri atau 
kebakaran.  
 

ٍ  َلاتٍِب إاَى َ نَاَلٍة ُ ْنفَِصلٍَة َعْ  اْاَ ْ ِ ِد قَِلٌ ٍَة ِ ْن ُ ِاَْلَذَاِ  ِْلَنَّها َ ْ نٌِّةٌ اَ ُ  َوََل ٌَْنقَِطُي ااتّتَا ُُي  ُِ ُلواِ ُ َؤذِّ
َ ْعدُودَةٌ ِ ْ  تََوا ِِعِ ، َوقَْد اْعتَادَ ااّلاتُِب ُصعُودََها َوأَِاَف اانّاُس َصْوتَ ُ،  ٌَُْعذَُل  ٌِِ  َوٌُْ عَُ  َزَ ُ  اْْلَذَاِ  

. َكاْاُ ْ تَثْنَى ِ ْ  اْعتَِكا ِ ِ 
355. Tidak putus turutan iktikaf dengan keluar muazzin ratib kepada menara yang 
terpisah dari masjid yang dekat dengannya untuk azan kerana ia dibina untuk masjid 
dikira sebagai sebahagian dari pengiikut-pengikutnya, dan sungguhnya muazzin ratib itu 
beradat menaikinya dan gemar orang ramai kepada suaranya maka diuzurkan dia 
padanya dan dijadikan masa azan itu seperti apa yang dikecualikan dari iktikafnya.  
 

ٌٍْض َونِفَاٍس  َوٌَِ ُب  ًِ اْعتَِكاِف َ ْنذُوٍل ُ تَتَا ِيٍ قََ اُء َزَ ِ  ُ ُلوِ ِ  ِ ْ  اْاَ ْ ِ ِد ِاعُْذٍل ََل ٌَْقَطُي ااتّتَا َُي َكَزَ ِ  َ 
ٍز ِ ّ ا ٌُْطلَُب اْاُ ُلوُا اَ ُ َواَْي ٌَطُْ  َزَ نُ ُ َعادَةً  ٌُْل ُ ْعتَِكٍف  ٌِِ ، إَّل َزَ َ  نَْ ِو تَ َلُّ ٌِْل ُ ْفِطَلٍة ِْلَنّ ُ َغ َوَ نَا ٍَة َغ

ٍ  َلاتٍِب،  َََل ٌَِ ُب قََ اُؤهُ ِْلَنّ ُ ُ ْ تَثْنَى إْذ ََل  ُدّ ِ ْن ُ َوِْلَنّ ُ ُ ْعتَِكٌف  ٌِِ ،  ِِ ََلِف  َكأَْكٍ  َوغُْ ِ  َ نَا ٍَة َوأَذَاِ  ُ َؤذِّ
ٌٍْض َونِفَاٍس   .َ ا ٌَطُوُ  َزَ نُ ُ َكَ َلٍض َوِعدٍّة َوَ 

356. Wajib pada iktikaf yang dinazarkan turutan mengkada masa keluarnya dari masjid 
kerana uzur yang tidak memutuskan turutannya seperti masa haid dan nifas dan 
janabah yang tidak membatalkan puasa, kerana dia tidak beriktikaf padanya, melainkan 
masa umpama kadha hajat daripada apa yang dituntut keluar untuknya dan lama 
masanya pada adat seperti makan dan mandi janabah dan azan muazzin ratib, maka 
tida kwajib mengkadhanya kerana ia dikecualikan kerana tidak dapat tidak darinya dan 
kerana dia beriktikaf padanya, bersalahan apa yang panjang masanya seperti sakit dan 
iddah dan haid dan nifas.  
 

ٌُْلهُ  (َوٌَْ طُُ   )  َ َواٌء أََوِطَ   ًِ ،ِ ْ  َعاِاٍي  ِتَْ ِلٌِ ِ  ذَاِكٍل ِاَِلْعتَِكافِ  ( ِاْاَوْطِء  )اَِلْعتَِكاُف اْاَ ْنذُوُل َوَغ
َُ اْاَ ْ ِ ِد أَْي َ اِلَ  ُ ِعْندَ ُ ُلوِ ِ  ِاقََ اِء َ اَ ٍة أَْو نَْ ِوَها اَيُ   .ا َاتِِ  اْاِع َادَةَ اْا َدَنٌِّةَ َ 

357. (Batal) iktikaf yang dinazarkan dan selainnya (dengan setubuh) dari orang yang 
tahukan haramnya dalam keadaan dia ingatkan iktikaf, samaada dia setubuh didalam 
masjid atau diluarnya di sisi keluarnya untuk keluar kadha hajat atau umamanya kerana 
ia bernafian dengan ibadat tubuh.  
 

. َوأَّ ا اْاُ  َاَشَلةُ  َِشْهَوٍة  ٌَِ ا دُوَ  اْافَْلاِ َكلَْ ٍس َوقُْ لٍَة  َتُْ ِطلُ ُ إْ  أَْنَزَ ، َوإَِّل  َََل تُْ ِطلُ ُ ِاَ ا َ ّل  ًِ ااّصْويِ 
ْكَلاِي أَْو نَْ ِوِه أَْو  ََِل  َوَ َلَا  ِاْاُ  َاَشَلِة َ ا إذَا نََظَل أَْو تَفَّكَل  َأَْنَزَ   َِإنّ ُ ََل ٌُْ ِطُ ، َو ِااّشْهَوِة َ ا إذَا قَ َّ   ِقَْصِد اإْلِ

 .َواَِلْ تِْ نَاُء َكاْاُ  َاَشَلةِ . قَْصٍد  َََل ٌُْ ِطلُ ُ إذَا أَْنَز َ 
358. Adapun bersentuhan kulit dengan syahwat pada apa yang selain faraj seperti 
sentuh dengan tapak tangan dan kucup maka ia membatalkannya jika dia inzal, jika 
tidak maka tidak ia membatalkannya kerana apa yang telah lalu pada puasa. Keluar 
dengan bersentuhan kulit keadaan kalau dia memandang atau berfikir maka dia inzal 
maka ia tidak membatalkan, dan dengan syahwat keadaan apabila dia mengucup 
dengan kasad memuliakan dan umpamanya atau tanpa kasad maka ia tidak 
membatalkanya apabila dia inzal. Istimna‟ seperti bersentuhan kulit. 
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ٌَايِ ،َواَْو َ اَ َي نَاِ ًٌا ِاَِلْعتَِكاِف أَْو َ اِهًَل  ََكِ َ اعِ ااّصائِِي نَاِ ًٌا َصْوَ  ُ أَْو َ اِهَلً  .   َََل ٌَُ لُّ َكَ ا َ ّل  ًِ ااّصِ
َوََل ٌَُ لُّ  ًِ اَِلْعتَِكاِف ااتَّطٌُُّب َوااتَّزٌُُّ   ِاْغتَِ اٍ  َوقَّاِ َشاِلٍب َواُْ ِس ثٌَِاٍب َ َ نٍَة َونَْ ِو ذَِاَك ِ ْ  دََواِعً 

ٌِْ  َوَ لَّي تََلَك ُ َوََل أََ َل  ِتَْلِكِ ، َواْْلَْصُ   َقَاُؤهُ َعلَى اإْلِ َاَ ةِ   .اْاِ َ اعِ ِْلَنّ ُ اَْي ٌُْنقَُ  أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
359. Kalau dia jimak dalam keadaan dia lupakan iktikaf atau jahil, maka seperti jimak 
orang yang puasa dalam keadaan dia lupakan puasanya atau jahil, maka ia tidak 
memudharatkan sepertimana pada puasa. Tidak mudharat pada iktikaf berwangian dan 
berhias dengan mandi dan gunting misai dan pakai pakaian yang elok dan umpama itu, 
daripada penyeru-penyeru jimak kerana tidak dinakalkan dari nabi s.a.w.m bahawa dia 
meninggalkannya dan tidak juga menyuruh meninggalkannya. Dan asalnya adalah 
kekalnya di atas harus.  
 

اَ  َوََل تُْكَلهُ اَ ُ ااّصنَائُِي  ًِ اْاَ ْ ِ ِد َكاْاِ ٌَاَطِة َواْاِكتَا َِة َ ا اَْي ٌُْكثِْل .   ِِ ََلِف اْاُ ْ ِليِ ،َواَ ُ أَْ  ٌَتََزّوَا َوٌَُزّوِ
ْكثَاُل ِ ْنَها ِْلَنَّها َطاَعةٌ َكتَْعِلٌِي اْاِعْلِي ذََكَلهُ  ًِ . ِ ْنَها  َِإْ  أَْكثََل ِ ْنَها كُِلَهْت ِاُ ْلَ تِِ ، إَّل ِكتَا َةَ اْاِعْلِي  َََل ٌُْكَلهُ اإْلِ

 .اْاَ ْ ُ وعِ 
360. Boleh dia berkahwin dan mengahwinkan, bersalahan orang yang berihram. Tidak 
makruh dia membuat kerja tangan didalam masjid seperti menjahit dan menulis selama 
tidak membanyakkannya. Maka jika dia membanyakkannya dimakruhkan kerana 
kehormatan masjid, melainkan menulis ilmu maka tidak makruh membanyakkannya 
kerana ia ketaatan, sama seperti mengajarkan ilmu. Menyebutkannya Nawawi didalam 
Majmuk.  
 

 ِ ٌِ   ٌِْ  َواْْلَْواَى أَْ  ٌَأْكَُ   ًِ  ُْفَلٍة أَْو نَْ ِوَها، َوأَْ  ٌَْ ِ َ  ٌَدَهُ  ًِ َطْ ٍت أَْو .َواَ ُ أَْ  ٌَأْكَُ  َوٌَْشَلَب َوٌَْ ِ َ  ٌَدَ
ِّفَاقِِهْي . نَْ ِوَها ِاٌَكُوَ  أَْنَظَف ِاْلَ ْ ِ دِ  ٌِْ  اْا َ َِوّي ِ ْ  اْاُ ْلَ ِة َِلت َوٌَُ وُز نَْ ُ  ُ  ُِ ْ تَْعَ ٍ ، ِ ََل ًا ِاَ ا َ َل  َعلَ

 .َعلَى َ َواِز اْاُوُ وِء  ٌِِ  َوإِْ قَاِط َ ائِِ   ًِ أَْلِ ِ  َ َي أَنّ ُ ُ ْ تَْعَ  ٌ 
361. Boleh dia makan dan minum dan basuh tangannya didalam masjid, yang terutama 
bahawa dia makan pada safrah atau umpamanya, dan bahawa dia membasuh 
tanganya didalam besen atau umpamanya supaya adalah ia lebih membersihkan 
masjid. Harus mencurahkan air musta‟mal, bersalahan apa yang berjalan Bughawi di 
atasnya daripada haramya, kerana sepakat mereka di atas harus wudhuk padanya dan 
menjatuhkan airnya pada buminya serta bahawa ianya musta‟mal.  
 

َواْافَْلُ  . َوٌَْ ُلُي اْا َْوُ   ٌِِ   ًِ إنَاءٍ . َوٌَُ وُز اَِلْ تَِ اُي َواْافَْصدُ  ًِ إنَاٍء َ َي اْاَكَلاَهِة إذَا أَِ َ  تَْلِوٌَث اْاَ ْ ِ دِ 
ٌَْ  َ ا تَقَدَّي أَّ  اادَّي أََ فُّ ِ ْن ُ ِاَ ا َ ّل أَنّ ُ ٌُْعفَى َعْنَها  ًِ َ َ لَِّها َوإِْ  َكثَُلْت إذَا اَْي تَكُْ   ِِفْعِل ِ  ٌْنَ ُ َو َ َ . 

362. Harus berbekam dan berpetik didalam bejana serta makruh apabila aman dari 
mencemarkan masjid, dan haram kencing didalam masjid pada bejana. Beza di 
antaranya dan di antara apa yang telah lalu bahawa darah lebih ringan dari kencing 
kerana apa yang telah lalu bahawa dimaafkan dari darah pada tempatnya sekalipun 
banyak jika ia bukan dengan perbuatannya.  
 

ٌٍْل، ِْلَنّ ُ َطاَعةٌ  ًِ َطاَعةٍ   .َوإِْ  اْشتَ ََ  اْاُ ْعتَِكُف  ِاْاقُْلآِ  َواْاِعْلِي  َِزٌَادَةُ َ 
363. Jika orang yang beriktikaf sibuk dengan quran dan ilmu maka lebih kebajikan 
kerana ia ketaatan didalam mentaatinya. 
 

ِّ َاعِ َوِاْلُ ُلواِ ِ ْ  ِ ََلِف َ ْ  أَْوَ  َ ُ : َ اتَِ ةٌ   َوََل ٌَُ لُّ اْاِفْطُل،  َْ  ٌَِصحُّ اْعتَِكاُف .ٌَُ  ُّ ِاْلُ ْعتَِكِف ااّصْوُي ِاَِلت
  ٌِْ ٌِْ  َوْ دَهُ ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ قَاَ   }االّ ٌْلَةً : أَّ  عَُ َل َلِ  ٌَا َل ُوَ  اّاِ إنًِّ نَذَْلُت أَْ  أَْعتَِكَف اَ
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ٌْلَةً، َوِاَ  َِل أَنٍَس  {أَْوِف  ِنَْذِلك :  ًِ اْاَ اِهِلٌِّة قَاَ   ٌَْس َعلَى اْاُ ْعتَِكِف ِصٌَاٌي إَّل أَْ  ٌَْ عَلَ ُ َعلَى } :  َاْعتََكَف اَ اَ
 .{نَْفِ ِ  

364. Khatimah. Sunat bagi orang yang iktikaf berpuasa kerana ittiba‟ dan kerana keluar 
dari khilaf orang yang mewajibkannya. Tidak memudharatkan berbuka puasa, bahkan 
sah iktikafnya pada malam sahaja kerana khabar dua kitab yang sahih “bahawa Umar 
r.a berkata : wahai rasulullah sungguhnya aku bernazar beriktikaf pada malam pada 
masa jahiliyah. Katanya : sempurnakan nazar mu. Maka dia iktikaf pada waktu malam”, 
dan kerana khabar Anas “tidak ada di atas yang beriktikaf pausa melainkan bahawa dia 
mewajibkan di atas dirinya”.  
 

ٌء ِْلَّ  اْعتَِكاَف َشْهٍل قَْد َ َ ى ُ َ ا ٌ  ًْ ٌْنِِ   َ َاَ  أَنّ ُ اْنقََ ى قَْ َ  نَْذِلِه اَْي ٌَْلَزْ  ُ َش  .َواَْو نَذََل اْعتَِكاَف َشْهٍل  ِعَ
365. Kalau dia bernazar sebulan dengan tentunya maka nyata bahawa ia telah berlalu 
sebelum nazarnya tidak melaziminya sesuatu kerana iktikaf bulan telah lalu adalah 
mustahil.  
 

عِ  ِاَِلْعتَِكاِف اْاُ ُلوُا ِاِعٌَادَِة اْاَ ِلٌِض أَْو دََواِي اَِلْعتَِكاِف ؟ قَاَ  اْْلَْصَ اُب   .هَُ ا َ َواءٌ : َوَهْ  اْْلَْ َ ُ  ِاْلُ تََطّوِ
ٌِْ  َوَ لَّي اَْي ٌَكُْ  ٌَْ ُلُا ِاذَِاَك َوَكاَ  : َوقَاَ  اْ ُ  ااّصََلحِ  ًّ َصلّى اّاُ َعلَ إّ  اْاُ ُلوَا اََها ُ َ اِاٌف ِال ُّنِّة ِْلَّ  اانّ ِ
ًعا ًُّ  .اْعتَِكا ُ ُ تََطوُّ  أَّ ا ذُو ااّلِ ِي َواْْلَقَاِلِب .ٌَْن َِ ً أَْ  ٌَكُوَ  َ ْوِ ُي ااتّْ ِوٌَِة  ًِ ِعٌَادَِة اْْلََ انِبِ : َوقَاَ  اْا ُْلِقٌنِ

ٌِْهيْ  َوِع َاَلةُ اْاقَاِ ً . َواْْلَْصِدقَاِء َواْاِ ٌَلاِ   َااّظاِهُل أَّ  اْاُ ُلوَا ِاِعٌَادَتِِهْي أَْ َ ُ  ََل ِ ٌَّ ا إذَا َعِلَي أَنّ ُ ٌَشُ ُّ َعلَ
َ ةٌ  ِذَِاَك، َوَهذَا هَُو ااّظاِهلُ  ٌِْ  ُ َصّلِ  .اْاُ َ 

366. Adakah yang terafdhal bagi orang yang sukarela dengan iktikaf keluar untuk 
ziarah orang sakit atau terus beriktikaf? Kata ashab Syafi‟e: keduanya sama. Kata Ibnu 
sholah : bahawa keluarnya untuk ziarah itu menyalahi sunnah kerana nabi s.a.w.m tidak 
pernah keluar untuk demikian itu, dan adalah i‟tikafnya sukarela. Kata Bulqini : sayugia 
bahawa tempat sama itu pada ziarah ajnabi. Adapun orang yang punya kasih sayang 
dan kerabat dan rakan baik dan jiran maka yang zahir bahawa keluar untuk ziarah sakit 
mereka terafdhal apatah pula apabila dia mengetahui bahawa dia menyusahkan 
mereka. Ibarat qadhi Husain menjelaskan demikian itu, yang mana ini adalah yang 
zahir. 
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 ِكتَاُب اْاَ ّجِ 
 

َوهَُو اُ َةً اْاقَْصدُ َوَشْلًعا قَْصدُ اْاَكْع َِة ِالنُّ ُِك اْْلتًِ  ٌََانُ ُ .  ِفَتْحِ اْاُ ْهَ لَِة َوَكْ ِلَها اُ َتَاِ  قُِلَ   ِِهَ ا  ًِ ااّ ْ يِ 
ٌِْت  }َوهَُو  َْلٌض َعلَى اْاُ ْ تَِطٌيِ ِاقَْوِاِ  تَعَااَى . َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  ِ َعلَى اانّاِس ِ جُّ اْا َ اْْلٌَةَ،  {َوِاّ

ْ ََلُي َعلَى َ ْ ٍس  }: َوِاَ ِدٌِث  ًَ اإْلِ وا قَااُوا  }: َوِاَ ِدٌِث  { ُنِ وا قَْ َ  أَْ  ََل تَُ  ُّ ٌَْف نَُ جُّ قَْ َ  أَْ  ََل : ُ  ُّ َك
  .{أَْ  تَْقعُدَ اْاعََلُب َعلَى  ُطُوِ  اْْلَْوِدٌَِة  ٌََْ نَعُوَ  اانّاَس ااّ  ٌَِ  : نَُ ّج ؟ قَاَ  

367. Kitab Haji. “ال ج” dengan fathah ha‟ dan kasrahnya, dua lughah yang dibaca ia 
dengan keduanya pada qiraat tujuh. Ianya pada lughah adalah “tuju”, dan pada syara‟ 
menuju ke ka‟bah untuk amalan nusuk yang akan datang keterangannya sepertimana 
Nawawi katakan didalam Majmuk. Ianya fardhu di atas orang yang berdaya kerana 
firman Allah taala “dan bagi Allah di atas manusia bahawa dia menuju ke baitullah”, dan 
kerana hadith “dibina islam di atas lima”, dan kerana hadith “hendaklah kamu mengerja 
haji sebelum kamu tidak dapat mengerja haji! Kata mereka : bagaimana kami mengerja 
haji sebelum bahawa kami tidak dapat mengerjakan haji? Katanya : bahawa orang-
orang arab duduk di atas batin-batin lembah menghalang jalan orang ramai jalan”.  
 

ٌِ   ِااّ ُلوَلةِ  ْ ََلِي أَْو نََشأَ  ِ َاِدٌٍَة  َِعٌدٍَة َعْ  ،َوهَُو َ ْعلُوٌي ِ ْ  اادِّ  ٌَْكفُُل َ اِ دُهُ إَّل أَْ  ٌَكُوَ  قَِلٌَب َعْهٍد  ِاإْلِ
ٌِْ  ااّصََلةُ َوااّ ََلُي اَّ ا َ ّج قَاَ  اَ ُ ِ ْ ِلٌُ  . اْاعُلََ اءِ  إّ  اْاَ ََلئَِكةَ : َوهَُو ِ ْ  ااّشَلائِيِ اْاقَِدٌَ ِة ُلِوَي أَّ  آدََي َعلَ

ٌِْت  َِ ْ عَِة آََلِف َ نَةٍ  . َكانُوا ٌَطُو ُوَ  قَْ لَك  َِهذَا اْا َ
368. Ianya diketahui daripada ugama dengan mudah, kafir orang yang ingkarkannya 
melainkan bahawa dia baru masanya dengan islam atau membesar jauh dari ulamak. 
Ianya syari‟at yang kuno. Diriwayatkan bahawa Adam a.s tatkala mengerjakan haji 
berkata Jibril kepadanya bahawa para malaikat sentiasa tawaf sebelum kamu pada 
rumah ini tujuh ribu tahun.  
 

ٌِْ  ااّ ََلُي َوإِنّ ُ َ ّج أَْل َِعٌَ  َ نَةً ِ ْ  اْاِهْنِد َ اِشًٌا: َوقَاَ  َصاِ ُب ااتّْعِ ٌِز  َ ا : َوقٌَِ  . إّ  أَّوَ  َ ْ  َ ّج آدَي َعلَ
ٍ إَّل َ ّ  ُ  ًّ ٌْتَ : َوقَاَ  أَ ُو إِْ َ اَ   .ِ ْ  نَ ِ  َوادَّعى  َْعُض َ ْ  أَاَّف .اَْي ٌَْ عَْث اّاُ نَ ًٌِّا  َْعدَ إْ َلاِهٌَي إَّل َوقَْد َ ّج اْا َ

 . ًِ اْاَ نَاِ ِك أَّ  ااّصِ ٌَح أَنّ ُ اَْي ٌَِ ْب إَّل َعلَى َهِذِه اْْلُّ ةِ 
369. Kata pengarang kitab Ta‟jiz : bahawa orang pertama yang mengerjakan haji 
adalah Adam a.s dan bahawa dia mengerjakan haji empat puluh tahun dari Hindi dalam 
kadaan berjalan. Dikatakan : tidak ada seorang nabi pun melainkan dia mengerjakan 
haji. Kata Abu Ishaq : tidak Allah bangkitkan seorang nabi selepas Ibrahim melainkan 
dia mengerjakan haji di baitullah. Sebahagian sebahagian orang yang mengarang 
tentang ibadat Nusuk mendakwa bahawa yang sahih ianya tidak wajib melainkan ke 
atas umat ini.  
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ٌِْ  قٌَِ  .  َواْاَ ْشُهوُل أَنّ ُ  َْعدََها.قَْ َ  اْاِهْ َلِة َ َكاهُ  ًِ اانَِّهاٌَةِ :   َِقٌَ  .َواْ تَلَفُوا َ تَى  ُِلضَ   ُِلَض  ًِ : َوَعلَ
ًُّ  ًِ اْاَكََلِي َعلَى أَّ  اْاَ ّج َعلَى ااتَّلاِ ً. اا ُّنِّة اْاَ اِ َ ِة ِ ْ  اْاِهْ َلةِ  َوقٌَِ   ًِ ااّ نَِة  .َوَ َزَي  ِِ  ااّلا ِِع

ٌَلِ   .َوَهذَا هَُو اْاَ ْشُهولُ . َونَقَلَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َعْ  اْْلَْصَ ابِ . ااّ اِدَ ِة َوَصّ َ اهُ  ًِ ِكتَاِب ااّ ِ
370. Mereka berselisih pendapat bila ia difardhukan. Maka dikatakan : sebelum hjijrah, 
dan Rafi‟e jazam dengannya pada membicarakan bahawa haji itu di atas berlambatan. 
Dikatakan: pada tahun keenam, dan kedua mereka mengesahkannya didalam “Kitab 
Sirah” dan Nawawi menakalkannya didalam Majmuk dari ashab Syafi‟e. Ini adalah yang 
masyhur. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي اَْي ٌَُ ّج  َْعدَ  َْلِض اْاَ ّجِ، إَّل َ ّلةً َواِ دَةً   ،َوََل ٌَِ ُب  ِأَْصِ  ااّشْلعِ إَّل َ ّلةً َواِ دَةً ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ًَ َ ّ ةُ اْاَودَاعِ َوِاَ  َِل ُ ْ ِلٍي  نَا}: َوِه ًّ اْْلِ ُل . { َْ  ِاَْلَ َِد : َهذَا ِاعَاِ نَا أَْي ِاَْلَ َِد ؟ قَاَ   أََ  ُّ ٌَْهِق َوأَّ ا َ ِدٌُث اْا َ

ٌِْ  َوَ لَّي  َ ْ  َ ّج َ ّ ةً أَدّ   َْلَ  ُ،  } ِاْاَ ّجِ  ًِ كُّ ِ َ ْ َ ِة أَْعَواٍي  ََ ْ ُ وٌ  َعلَى اانّْدِب ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
َوقَْد ٌَِ ُب أَْكثَُل ِ ْ  َ ّلٍة . {َوَ ْ  َ ّج ثَانٌَِةً دَاٌََ  َل ّ ُ، َوَ ْ  َ ّج ثَََلَث ِ َ جٍ َ ّلَي اّاُ َشْعَلهُ َو ََشَلهُ َعلَى اانّاِل 

عِ   .ِاعَاِلٍض َكنَْذٍل َوقََ اٍء ِعْندَ إْ َ اِد ااتَّطوُّ
371. Tidak wajib haji dengan asal syara‟ melainkan sekali kerana nabi s.a.w.m tidak 
mengerjakan haji selepas difardhukan haji melainkan sekali yang mana ia haji wada‟ 
dan kerana khabar Muslim “adakah haji kita ini untuk tahun kita ini atau untuk semlama-
lamanya? Katanya : bahkan untuk selama-lamanya”. Adapun hadith Baihaqi yang 
menyuruh mengerjakan haji pada setiap lima tahun ditanggungkan di atas sunat kerana 
sabda nabi s.a.w.m “siapa yang mengerjakan sekali haji dia menunaikan fardhunya dan 
siapa yang mengerjakan haji kali kedua dia menghutangkan Tuhannya dan siapa yang 
mengerjakan haji tiga kali Allah haramkan rambutnya dan kulitnya di atas neraka”.  
Terkadang ianya wajib lebih dari sekali kerana faktor mendatang seperti nazar dan 
kadha di sisi merosakkan haji sunat.  
 

ِ  }َواْاعُْ َلِة  َْلٌض  ًِ اْْلَْظَهِل ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  وا اْاَ ّج َواْاعُْ َلةَ ِاّ ٌَ ، {َوأَتِ ُّ َوَعْ  َعائَِشةَ  } أَْي ائْتُوا  ِِهَ ا تَاّ ِ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنَها أَنَّها قَااَْت  نَعَْي ِ َهادٌ ََل قِتَاَ   ٌِِ ، اْاَ جُّ : ٌَا َل ُوَ  اّاِ َهْ  َعلَى اانَِّ اِء ِ َهادٌ ؟ قَاَ  : َلِ 

ِّْلِ ِذّيِ . {َواْاعُْ َلةُ  ًَ ؟ قَاَ  : َعْ  َ ا ٍِل } َوأَّ ا َ  َُل اات ٌِْ  َوَ لَّي َعْ  اْاعُْ َلِة أََواِ  َةٌ ِه ًّ َصلّى اّاُ َعلَ َ أََ  اانّ ِ
ٌٌْل :  . اتّفََ  اْاُ فّاظُ َعلَى َ ْعِفِ ، َوََل تَِ ُب  ًِ اْاعُْ ِل إَّل َ ّلةً : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ . {ََل، َوأَْ  تَْعتَِ َل َ 

372. Umrah adalah fardhu pada yang paling zahir kerana firman Allah taala “dan 
sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah”, iaitu datangkan keduanya dalam 
keadaan sempurna. “dan dari Aisyah r.a bahawa dia berkata : wahai rasulullah! Adakah 
perempuan kena berjihad? Katanya : ia, jihad yang tidak ada perang padanya, haji dan 
umrah”. Adapun khabar Turmizi “dari Jabir, dia bertanyakan rasululah s.a.w.m tentang 
umrah, adakah ianya wajib? Katanya : tidak dan bahawa kamu melakukan umrah itu 
lebih baik”. Katanya didalam Majmuk : sepakat para penghafaz hadith di atas dhaifnya, 
dan tidak wajib umrah seumur hidup melainkan sekali. 
 

ْ ََلُي  )اْْلَّوُ  .   َْ  ثََ انٌَِةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ،(َ ْ عَةٌ  )أَْي َواْاعُْ َلِة  (َوَشَلائِطُ ُوُ وِب اْاَ ّجِ  ) ،  َََل ٌَِ  َاِ  َعلَى (اإْلِ
ٍ ُوُ وَب ُ َطااَ ٍَة َكَ ا  ًِ ااّصََلِة، أَّ ا اْاُ ْلتَدُّ  َْعدَ اَِلْ تَِطاَعِة  َََل ٌَْ قَُطاِ  َعْن ُ  ًّ  َِإْ  أَْ لََي ُ ْعِ ًلا . َكا ٍِل أَْصِل
َواَْو اْلتَدّ  ًِ . اْ تَقَّل  ًِ ِذّ تِِ   ِتِْلَك اَِلْ تَِطاَعِة أَْو ُ وِ ًلا َوَ اَت قَْ َ  ااتَّ كُِّ  َ ّج َواْعتُِ َل َعْن ُ َ ْ  تَِلَكتِ ِ 

 .أَثْنَاِء نُ ُِكِ   ََطَ   ًِ اْْلََصّحِ  َََل ٌَْ ِ ً  ًِ  َاِ ِدهِ 
373. (Syarat-syarat wajib haji) dan umrah (tujuh), bahkan lapan sepertimana kamu 
akan tahu. Pertamanya (islam), maka tidak wajib keduanya ke atas kafir asli sebagai 
wajib tuntutan sepertimana pada sembahyang. Adapun yang murtad selepas mampu 
maka tidak gugur ia darinya. Maka jika dia kembali islam dalam keadaan papa tetap ia 



 101 

pada zimmahnya dengan kemampuan itu, atau dalam keadaan kaya dan dia mati 
sebelum terboleh mengerjakan haji dan umrah dihajikan dan diumrahkan darinya dari 
harta peninggalannya. Kalau dia murtad ditengah nusuknya batal ia pada yang paling 
sahih, maka tidak boleh dia terus didalam yang rosaknya. 
 

ٍ َوَ ْ نُوٍ  ِاعَدَِي تَْكِلٌِفِهَ ا َكَ ائِِل اْاِع َادَاتِ ،(اْا ُلُووُ َواْاعَْقُ   )ااثّانًِ َوااثّاِاُث  (َو  ) ًّ  .  َََل ٌَِ  َاِ  َعلَى َص ِ
374. Keduanya dan ketiganya (baligh dan akal), maka keduanya tidak wajib di atas 
kanak-kanak dan orang gila kerana ketiadaan taklif mereka seperti sekelian ibadat-
ibadat. 
 

ٌّةُ  )ااّلا ُِي  (َو  ) ٌِْ   (اْاُ ّلِ  َََل ٌَِ  َاِ  َعلَى َ ْ   ٌِِ  ِل ٌّ ِْلَّ  َ نَا ِعَ ُ ُ ْ تََ قّةٌ ِاَ ٌِِّدِه، َو ًِ إٌَ اِب ذَِاَك َعلَ
 .إْ َلاٌل ِالّ ٌِّدِ 

375. Keempatnya (merdeka) maka tidak wajib keduanya di atas orang yang ada 
padanya sifat kehambaan kerana manfaat dirinya dihakkan bagi penghulunya dan pada 
mewajibkan demikian itu ke atasnya memudharatkan penghulunya. 
 

ٌِْل ُ ْ تَِطٌيٍ ِاَ ْفُهوِي اْْلٌَةِ ،اْاَ اِ ُس اَِلْ تَِطاَعةُ َكَ ا ٌَْعلَُي ذَِاَك ِ ْ  َكََلِ  ِ  (َو  )  .  َََل ٌَِ  َاِ  َعلَى َغ
376. Kelimanya : kemampuan sepertimana diketahui demikian itu dari kalamnya, maka 
tidak wajib keduanya ke atas orang yang tidak mampu kerana mafhum ayat itu.  
 

ااِّذي ٌَْكِفٌِ ،  (ُوُ ودُ ااّزاِد  )أََ دَُها : أََ دُهَُ ا اْ تَِطاَعةُ ُ  َاَشَلٍة، َواََها شُُلوطٌ : َواَِلْ تَِطاَعةُ نَْوَعاِ  
َوأَْوِعٌَتُ ُ َ تّى اا ُّْفَلةُ َوكُْلفَةُ ذََها ِِ  ِاَ ّكةَ َوُلُ وِعِ  ِ ْنَها إاَى َوَطنِِ  َوإِْ  اَْي ٌَكُْ   ٌِِ  أَْهٌ  َوَعِشٌَلةٌ،  َلَْو اَْي 
ٌَِ ْد َ ا ذُِكَل َواَِكْ  َكاَ  ٌَْكِ ُب  ًِ َ فَِلِه َ ا ٌَِفً  َِزاِدِه َو َاقًِ ُ َؤنِِ  َوَ فَُلهُ َطِوٌٌ  َ ْلَ لَتَاِ   َأَْكثَُل، اَْي ٌَُكلّْف 

َو ِتَْقِدٌِل َعدَِي اَِلْنِقَطاعِ  َاْاَ ْ ُي . اانُّ َُك، َواَْو َكاَ  ٌَْكِ ُب  ًِ ٌَْوٍي ِكفَاٌَةَ أٌَّاٍي ِْلَنّ ُ قَْد ٌَْنقَِطُي َعْ  اْاَكْ ِب ِاعَاِلٍض 
ٌَْ  تَعَِب ااّ فَِل َواْاَكْ ِب  ٌِِ  َ َشقّةٌ َعِظٌَ ةٌ  َ . 

377. Kemampuan itu dua bagai. Satu daripadanya mampu mengerjakan sendiri. 
Baginya beberapa syarat. Satu daripadanya (ujud bekalan) dan bekasnya hinggakan 
sufrah dan kos perginya ke Makkah dan kembali darinya ke tanah airnya sekalipun dia 
tidak ada keluarganya padanya. Maka kalau dia tidak mendapat apa yang disebutkan itu 
akan tetapi dia dapat mengusahakan pada safarnya apa yang mencukupi bekalannya 
dan baki kos-kosnya walhal safarnya jauh dua marhalah maka lebih tidak diberati dia 
dengan nusuk, walaupun dia dapat mengusahakan pada sehari kecukupannya 
beberapa hari kerana terkadang dia terputus dari usaha kerana aral yang mendatang. 
Dengan takdir tidak terputusnya maka himpun di antara letih safar dan usaha pada safar 
yang panjang adalah kepayahan yang besar. 
 

 َوقَدَّل  ًِ .َوإِْ  قَُصَل َ فَُلهُ َوَكاَ  ٌَْكِ ُب  ًِ ٌَْوٍي ِكفَاٌَةَ أٌَّاِي اْاَ ّجِ كُلَِّف اْاَ ّج  ِأَْ  ٌَْ ُلَا اَ ُ ِاِقلِّة اْاَ َشقِّة ِ ٌنَئِذٍ 
ٌَْ  َزَواِ  َ ا ِيِ ِذي اْاِ ّ ِة َوَزَواِ  ثَاِاِث َعْشَلةَ  َوهَُو  ًِ َ ّ ِ َ ْ  اَْي ٌَْنِفْل اانّْفَل . اْاَ ْ ُ وعِ أٌَّاَي اْاَ ّجِ  َِ ا  َ

اْْلَّوَ  
378. Jika safarnya pendek dan dia dapat mengusahakan pada sehari kecukupan 
beberapa hari haji diberati dia dengan haji dengan bahawa dia keluar untuknya kerana 
sedikit kesulitan ketika itu. Nawawi mentakdirkan didalam Majmuk hari-hari haji itu 
dengan apa yang di antara zawal hari ketujuh zul hijjah dan zawal hari ketiga belasnya. 
Ianya pada hak orang yang tidak nafar awal.  
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 َِإْ  اَْي ٌَِ ْد َزادًا َواْ تَاَا أَْ  ٌَْ أََ  اانّاَس كُِلَه اَ ُ اْعتَِ ادًا َعلَى اا َُّؤاِ  إْ  اَْي ٌَكُْ  اَ ُ َكْ ٌب، َوإَِّل ُ نَِي  ِنَاًء 
 ًُّ  .َعلَى تَْ ِلٌِي اْاَ ْ أَاَِة ِاْلُ ْكتَِ ِب َكَ ا  ََ ثَ ُ اْْلَْذَلِع

379. Maka jika dia tidak mendapat bekalan dan perlu kepada meminta-minta orang 
ramai dimakruhkan safar baginya dengan berpegang di atas meminta-minta, jika dia 
tidak punya usaha. Jika tidak, ditegah ia kerana bina di atas pengharaman meminta-
minta bagi orang yang boleh berusaha sepertimana dibahaskan Azrai‟e.  
 

  ِِشَلاٍء أَْو اْ تِئَْ اٍل  ِثََ ِ  أَْو أُْ َلِة ،ااّصاِاَ ِة ِاِ ثِْل ِ  (ااّلاِ لَِة  )ااثّانًِ ِ ْ  شُُلوِط اَِلْ تَِطاَعِة ُوُ ودُ  (َو  )
ٌَْ  َ ّكةَ َ ْلَ لَتَاِ   َأَْكثَُل، قَدََل َعلَى اْاَ ْشًِ أَْي ََل، اَِكْ  ٌَْندُُب ِاْلقَاِدِل َعلَى اْاَ ْشًِ اْاَ جُّ ُ ُلوً ا  ٌْنَ ُ َو َ ِ ثِْ  ِاَ ْ   َ

 .ِ ْ  ِ ََلِف َ ْ  أَْوَ  َ ُ 
380. Yang kedua daripada syarat-syarat kemampuan itu ujud (kenderaan) yang sesuai 
bagi orang yang seumpamanya dengan beli atau sewa dengan harga atau sewaan 
seumpama bagi orang yang di antaranya dan di antara Makkah dua marhalah maka 
lebih, dia kuasa berjalan atau tidak, akan tetapi sunat haji bagi yang kuasa berjalan 
kerana keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. 
 

ٌِْ  َوهَُو قَِويٌّ َعلَى اْاَ ْشًِ ٌَْلَزُ  ُ اْاَ جُّ ِاعَدَِي اْاَ َشقّةِ  ٌَْ  َ ّكةَ دُوَ  َ ْلَ لَتَ ٌْنَ ُ َو َ  َََل ٌُْعتَ َُل  ًِ َ قِِّ  . َوَ ْ   َ
 َِإْ  َ عَُف َعْ  اْاَ ْشًِ  ِأَْ  َعَ َز أَْو اَِ قَ ُ َ َلٌل َظاِهٌل  ََكاْا َِعٌِد َعْ  َ ّكةَ،  ٌَُْشتََلطُ  ًِ َ قِِّ  . ُوُ وِد ااّلاِ لَةِ 
. ُوُ ودُ ااّلاِ لَةِ 

381. Orang yang di antaranya dan di antara Makkah kurang dari dua marhalah dan dia 
kuat berjalan melaziminya haji kerana tidak ada masyaqqah, maka tidak diiktibarkan 
pada haknya ujud kenderaan. Maka jika dia lemah dari berjalan dengan bahawa dia 
lemah atau menghubunginya kemudharatan yang zahir maka seperti orang yang jauh 
dari Makkah maka disyaratkan pada haknya ujud kenderaan.  
 

ٌْيٍ أَْو إَ اَلٍة  ِِعَوِض ِ ثِْلِ    َِإْ  اَِ قَ ُ  ِااّلاِ لَِة َ َشقّةٌ َشِدٌدَةٌ اُْشتُِلَط َ ْ ِ ٌ ، َوهَُو اْاَ َش َةُ ااّتًِ ٌَْلَكُب  ٌَِها  ِ َ
ًٌْ ا َ َي ُوُ وِد اْاَ ْ َ ِ  . دَْ عًا ِالّ َلِل  ًِ َ ّ ِ ااّلُ ِ ، َوِْلَنّ ُ أَْ تَُل ِاَْلُْنثَى َوأَْ َوطُ ِاْلُ ْنثَى َواْشتُِلَط َشِلٌٌك أَ
ءٌ  ًْ ّ ِ اْْلَ ِل ِاتَعَذُِّل ُلكُوِب ِشّ ٍ ََل ٌُعَاِداُ ُ َش  َِإْ  اَْي ٌَِ ْدهُ اَْي ٌَْلَزْ  ُ اانُّ ُُك، َوإِْ  َوَ دَ ُ ْؤنَةَ . ٌَْ ِلُس  ًِ ااّشِ

 .اْاَ ْ َ ِ   ِتََ اِ ِ  أَْو َكانَْت اْاعَادَةُ َ اِلٌَةً  ًِ ِ ثِْلِ   ِاْاُ عَادَاَِة  ِاْْلَثْقَاِ ، َكَ ا هَُو َظاِهُل َكََلِي اْْلَْصَ ابِ 
382. Maka jika menghubunginya masyaqqah yang kuat pada kenderaan disyaratkan 
mahmal iaitu kayu yang ditunggangi di atasnya dengan jual atau sewa dengan bayaran 
seumpamanya kerana menolak kemudharatan pada hak lelaki dan kerana ia lebih 
menutupi bagi perempuan dan lebih cermat bagi khunsa. Disyaratkan rakan kongsi juga 
serta ujud mahmal itu yang duduk pada belah yang satu lagi kerana teruzur 
menunggang satu belah yang tidak diimbangi oleh suatu. Maka jika dia tidak 
mendapatnya tidak lazim dia mengerjakan nusuk, sekalipun dia mendapat kos mahmal 
dengan sempurnanya atau berjalan adat pada orang yang seumpamanya dengan 
pengimbang dengan barang bebanan sepertimana ia yang zahir dari kalam sahabat 
Syafi'e.  
 

ٌْنِِ  َ اًَل َكاَ  أَْو ُ َؤّ ًَل َوَعْ   َوٌُْشتََلطُ َكْوُ  َ ا ذُِكَل ِ ْ  ااّزاِد َوااّلاِ لَِة َواْاَ ْ َ ِ  َوااّشِلٌِك  َاِ ِلٌَ  َعْ  دَ
ٌِْ  نَفَقَتُُهْي ُ دّةَ ذََها ِِ  َوإٌَِا ِِ ، َوَعْ  َ ْ َكنِِ  ااَّلئِِ   ِِ  اْاُ ْ تَْ ِلِ  ِاَ اَ تِِ ، َوَعْ  َعْ ٍد ٌَِلٌُ   ِِ   كُْلفَِة َ ْ  َعلَ

ٌِْ  ِاِ ْدَ تِِ ، َوٌَْلَزُي َصْلُف َ اِ  تَِ اَلتِِ  إاَى ااّزاِد َوااّلاِ لَِة َوَ ا ٌَتَعَلُّ   ِِهَ ا  .َوٌَْ تَاُا إاَ
383. Disyaratkan keadaan apa yang disebutkan itu daripada bekalan dan kenderaan 
dan mahmal dan rakan syarikat lebih dari hutangnya yang sampai tempoh atau yang 
ditempohkan dan dari belanja orang yang kena di atasnya nafkah mereka dalam 
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tempoh perginya dan baliknya, dan dari tempat tinggalnya yang layak dengannya yang 
menghabisi hajatnya31, dan dari hamba yang layak dengannya yang dia perlukan untuk 
berkhidmat kepadanya. Lazim dia memalingkan harta perniagaannya kepada bekalan 
dan kenderaan dan apa yang berkaitan dengan keduanya. 
 

  َلَْو .أَْي أَْ نُ ُ َواَْو َظنًّا  ًِ كُّ ِ َ َكا   َِ َ ِب َ ا ٌَِلٌُ   ِ ِ  (تَْ ِلٌَةُ ااّطِلٌِ   )ااّشْلطُ ااّ اِدُس ِاْلُوُ وِب  (َو  )
ا  َ اَف  ًِ َطِلٌِقِ  َعلَى نَْفِ ِ  أَْو عُْ ِوِه أَْو نَْفٍس ُ ْ تََلَ ٍة َ عَ ُ أَْو عُْ ِوَها أَْو َ اِاِ  َواَْو ٌَِ ًٌلا َ  ُعًا أَْو َعدُوًّ

أَْو َلَصِدًٌّا
ٌِْ  ِاُ ُصوِ  ااّ َللِ 32 َواْاُ َلادُ  ِاْْلَْ ِ  اْْلَْ ُ  اْاعَاُي َ تّى اَْو .  َوََل َطِلٌَ  اَ ُ ِ َواهُ اَْي ٌَِ ْب اانُّ ُُك َعلَ

ًُّ َعْ  اانّّاِ   .َكاَ  اْاَ ْوُف  ًِ َ قِِّ  َوْ دَهُ قُِ َى ِ ْ  تَِلَكتِِ  َكَ ا نَقَلَ ُ اْا ُْلِقٌنِ
384. Syarat yang keenam (sunyi jalan) iaitu amannya walau di atas jalan sangka pada 
setiap tempat dengan sekira-kira apa yang layak dengannya. Maka kalau dia takut pada 
jalannya bahaya di atas dirinya atau anggotanya atau nyawa yang dihormati yang 
bersamanya atau anggotanya atau hartanya walaupun sedikit, dari binatang liar atau 
musuh dan tidak ada jalan baginya selainnya tidak wajib nusuk di atasnya kerana 
terhasil mudharat. Yang dikehendaki dengan aman adalah aman yang umum hinggakan 
kalau ketakutan itu pada haknya sahaja dikadha nusuknya dari peninggalannya 
sepertimana dinakalkan Bulqini dari nas Syafi'e. 
 

َوٌَِ ُب ُلكُوُب اْا َْ ِل إْ  َغلَ َْت ااّ ََلَ ةُ  ًِ ُلكُو ِِ  َوتَعٌََّ  َطِلٌقًا َك ُلُوِك َطِلٌِ  اْا َّلِ ِعْندَ َغلَ َِة ااّ ََلَ ِة،  َِإْ  
 .َغلََب اْاَهََلُك أَْو اْ تََو  اْْلَْ َلاِ  اَْي ٌَِ ْب  َْ  ٌَْ ُلُي ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْاَ َطلِ 

385. Wajib belayar dilaut jika menang selamat padanya dan tertentu ia sebagai jalan, 
sama seperti melalui jalan darat di sisi menang selamat. Maka jika menang kebinasaan 
atau sama dua perkara itu tidak wajib ia bahkan haram, kerana bahaya yang ada 
padanya. 
 

ٌِْل اْاُ ْعتَاِد ِْلَدَاِء  (إْ َكاُ  اْاَ ِ ٌِل  )ااّ ا ُِي  (َو  ) ًَ ِ َ  اْاَوْقِت َ ا ٌَتََ ّكُ   ٌِِ  ِ ْ  ااّ  إاَى َ ّكةَ  ِأَْ  ٌَكُوَ  قَْد  َِق
ًُّ َعْ  اْْلَئِّ ِة، َوإِْ  اْعتََلَ  ُ اْ ُ  ااّصََلحِ  ِأَنّ ُ ٌُْشتََلطُ َِلْ تِْقَلاِلِه ََل . اانُّ ُكِ  َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ َكَ ا نَقَلَ ُ ااّلا ِِع
ًُّ . ِاُوُ و ِ ِ  ًُّ .  َقَْد َصّوَب اانَّوِويُّ َ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع ًٌْ ا ٌَْشَهدُ اَ ُ : َوقَاَ  اا ُّْ ِك ِ أَ ًّ  .إّ  نَّا ااّشا ِِع

386. Yang ketujuhnya (terboleh perjalanan) ke Makkah dengan bahawa masih tinggal 
daripada waktu kadar yang terboleh padanya perjalanan yang biasa untu menunaikan 
nusuk. Ini adalah yang muktamad sepertimana dinakalkan Rafi‟e dari imam-imam, 
sekalipun Ibnu Sholah mengkritiknya dengan bahawa ia disyaratkan untuk tetapnya, 
bukan untuk wajibnya. Sungguhnya Nawawi membilang betul apa yang dikatakan 
Rafi‟e. Kata Subki: bahawa nas Syafi‟e juga menyaksikannya.  
 

ٌَْل  َوََل  ُدّ ِ ْ  ُوُ وِد ُلْ قٍَة ٌَْ ُلُا َ عَُهْي  ًِ اْاَوْقِت ااِّذي َ َلْت َعادَةُ أَْهِ   َلَِدِه  ِاْاُ ُلواِ  ٌِِ ، َوأَْ  ٌَِ ٌُلوا ااّ 
ٌُْث ََل ٌَِصلُوَ  َ ّكةَ إَّل  ِأَْكثََل ِ ْ  َ ْلَ لٍَة  ًِ كُّ ِ ٌَْوٍي، أَْو َكانُوا . اْاُ ْعتَادَ   َِإْ  َ َلُ وا قَْ لَ ُ أَْو أَّ ُلوا اْاُ ُلوَا  َِ 

ْ قَِة ِادَْ يِ اْاَ ْوفِ . ٌَِ ٌُلوَ   َْوَ  اْاعَادَِة اَْي ٌَْلَزْ  ُ اْاُ ُلواُ  ٌُْث ََل . َهذَا إْ  اُْ تٌَِج إاَى االُّ  َِإْ  أَِ َ  ااّطِلٌَ   َِ 
ْ قَةِ  ِي ِْلَنّ ُ ََل  ُدّ ِاَ ا .ٌََ اُف اْاَواِ دُ  ٌَِها اَِزَ  ُ َوََل َ اَ ةَ ِاللُّ  َوََل نََظَل إاَى اْاَوْ َشِة،  ِِ ََل َِها  ٌَِ ا َ ّل  ًِ ااتٌَّ ُّ

 .هُنَا،  ِِ ََل ِِ  ثَيّ 
387. Tidak dapat tidak daripada rakan-rakan yang keluar bersama mereka pada waktu 
yang pada waktu yang berjalan adat ahli negerinya dengan keluar padanya, dan 
bahawa mereka berjalan dengan pejalanan yang biasa. Maka jika mereka keluar 
sebelumnya atau mereka mentakhirkan keluar dengan sekira-kira tidak mereka sampai 

                                                 
31

. maka keluar apa yang lebih dari hajatnya maka ia dijual dan dijadikan belanja haji. 
32

. orang yang mengendap-ngendap dijalanan untuk mengambil harta senyap-senyap. 
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ke Makkah melainkan dengan lebih dari satu marhalah pada setiap hari atau mereka 
berjalan melebihi adat tidak lazim dia keluar. Ini jika diperlukan rakan untuk menolak 
ketakutan. Maka jika aman jalan sekira-kira tidak berasa takut seorang padanya lazim 
dia mengerjakan haji, dan tidak ada hajat bagi rakan. Tidak ditilik kepada berasa liar 
hati, bersalahan ianya pada apa yang telah lalu pada tayammum kerana tidak dapat 
tidak bagi apa yang disini, bersalahan liar hati disana. 
 

َوااثّاِ ُ  ِ ْ  شُُلوِط اْاُوُ وِب َوهَُو ِ ْ  شُُلوِط اَِلْ تَِطاَعِة أَْ  ٌَثْ َُت َعلَى ااّلاِ لَِة أَْو  ًِ َ ْ ِ ٍ  َونَْ ِوِه  ََِل 
ٌَْها، اَِكْ   َِ َشقٍّة َشِدٌدٍَة ِاِك ٍَل أَْو نَْ ِوِه اْنتَفَى .َ َشقٍّة َشِدٌدَةٍ  ٌَْها أَْصًَل أَْو ثَ ََت  ًِ َ ْ ِ ٍ  َعلَ   ََ ْ  اَْي ٌَثْ ُْت َعلَ

 .َوََل تَُ لُّ َ َشقّةٌ تُْ تََ ُ   ًِ اْاعَادَةِ . َعْن ُ اْ تَِطاَعةُ اْاُ  َاَشَلةِ 
388. Yang kelapan daripada syarat-syarat wajib haji itu yang mana ia sebahagian dari 
syarat-syarat kemampuan adalah bahawa dia boleh tetap di atas kenderaan atau pada 
mahmil dan umpamanya tanpa masyaqqah yang kuat. Maka siapa yang tidak boleh 
tetap di atas kenderaan sama sekali atau sabit pada mahmil di atasnya akan tetapi 
dengan masyaqqah yang kuat kerana tua atau umpamanya ternafi kemampuan 
mengerjakan sendiri darinya. Tidak mudharat masyaqqah yang boleh ditanggung pada 
adatnya. 
 

َوٌُْشتََلطُ ُوُ ودُ َ اٍء َوَزاٍد  َِ َ اّ ٍ ٌَْعتَادُ َ ْ لَُها ِ ْنَها  ِثََ ٍ  ِ ثٍْ  َزَ انًا َوَ َكانًا، َوُوُ ودُ َعلَِف دَا ٍّة كُّ  َ ْلَ لٍَة، 
  ٌِْ ََل  }َوُ ُلوُا نَْ ِو َزْواِ اْ َلأٍَة َكَ ْ َلِ َها َوَعْ ِدَها أَْو نِْ َوٍة ثِقَاٍت َ عََها ِاتَأَْ َ  َعلَى نَْفِ َها َوِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 

ٌِْ  إَّل َوَ عََها َزْوُ َها أَْو َ ْ َلٌي   َوٌَْكِفً  ًِ اْاَ َواِز ِافَْلِ َها اْ َلأَةٌ َواِ دَةٌ َوَ فَُلَها َوْ دََها .{تَُ ا ِِل اْاَ ْلأَةُ ٌَْوَ 
 ٌَُْشتََلطُ  ًِ اُُزوِي اانُّ ُِك اََها . َواَْو َكاَ  ُ ُلوُا َ ْ  ذُِكَل  ِأُْ َلٍة  ٌََْلَزُ َها أُْ َلتُ ُ إذَا اَْي ٌَْ ُلْا إَّل  َِها. إْ  أَِ نَتْ 

. َوٌَْلَزُ َها أُْ َلةُ اْاَ ْ َلِي َكقَائِِد أَْعَ ى. قُْدَلتَُها َعلَى أُْ َلتِ ِ 
389. Disyaratkan ujud air dan bekalan pada tempat-tempat yang biasanya ia dibawa 
darinya dengan harga seumpama nisbah masa dan tempat, dan ujud umpan 
tunggangan pada setiap marhalah, dan keluar umpama suami perempuan seperti 
mahramnya dan hambanya atau perempuan-perempuan yang thiqah bersamanya 
supaya aman dirinya dan kerana khabar dua kitab yang sahih “janganlah perempuan 
bermusafir dua hari melainkan ada bersamanya suaminya atau mahramnya”. Memada 
pada harus keluarnya untuk haji fardhunya oleh seorang perempuan dan safarnya 
sendirian jika dia aman. Kalaulah keluar orang yang disebutkan itu dengan upah maka 
melaziminya upahnya apabila dia tidak keluar melainkan dengannya. Maka disyaratkan 
pada lazim nusuk bagi perempuan kuasanya di atas upah itu. Melaziminya upah 
mahram sama seperti pemandu bagi orang buta.  
 

 ِ ٌْ ٌِْلِه  ًِ ُوُ وِب اانُّ ُِك َعلَ ٌِْ   َِ فٍَ  َك َ ٌِْ  ِ ْ  َ اِاِ  اَِكْ  ََل ٌُْد َُي اَ ُ .   ٌََِصحُّ إْ َلاُ  ُ ،َواْاَ ْ ُ وِل َعلَ َوٌُْنفَُ  َعلَ
ٌِْ   ًِ ااّطِلٌِ   ِاْاَ ْعُلوِف، أَْو ٌُْنِصُب اَ ُ  ًُّ  ِنَْفِ ِ  إْ  َشاَء ِاٌُْنِفَ  َعلَ َلهُ،  َْ  ٌَْ ُلُا َ عَ ُ اْاَوِا اْاَ اُ  ِائََّل ٌُ َذِّ
ٌِْ   ًِ ااّطِلٌِ   ِاْاَ ْعُلوفِ  ًعا ِاٌُْنِفَ  َعلَ ِ َواَْو  ِأُْ َلِة ِ ثِْلِ  إْ  اَْي ٌَِ ْد ُ تَ َّلِ ًّ . َشْ ًصا ثِقَةً ٌَنُوُب َعْ  اْاَوِا

 .َوااّظاِهُل أَّ  أُْ َلتَ ُ َكأُْ َلِة َ ْ  ٌَْ ُلُا َ َي اْاَ ْلأَةِ 
390. Orang yang dihijir dengan bodoh seperti orang lain pada wajib nusuk di atasnya, 
maka sah ihramnya. Dinafkahkan dia dari hartanya, akan tetapi tidak diserahkan harta 
itu kepadanya supaya dia tidak membazirkannya, bahkan keluar bersamanya walinya 
sendiri jika dia hendak untuk menafkahkannya pada jalan dengan cara yang baik atau 
dilantik untuknya seorang yang thiqah menggantikan wali walaupun dengan upah 
seumpama, jika wali tidak mendapat orang yang sukarela untuk menafkahkannya pada 
jalan dengan cara yang baik. Zahirnya bahawa upahnya sama seperti upah orang yang 
keluar bersama perempuan.  
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ٌِْلهِ  ٌِْ  نُ ٌُك ِ ْ  تَِلَكتِِ  َكَ ا ٌُْقَ ى ِ ْنَها ،َواانّْوعُ ااثّانًِ اْ تَِطاَعةٌ  ِ َ ٌِْل ُ ْلتَدٍّ َعلَ   َتَِ ُب إنَا َةٌ َعْ  َ ٌٍِّت َغ
ًٌّ َ اَز َواَْو  ََِل إْذٍ  َكَ ا ٌَْقِ ً دٌُُونَ ُ  ََِل إْذٍ ، َوَعْ  َ ْعُ وٍب  َِ اٍد ُ ْعَ َ ٍة أَْي  دٌُُونُ ُ، َواَْو  َعَلَ ُ َعْن ُ أَْ نَ ِ

ٌَْ  َ ّكةَ َ ْلَ لَتَاِ   َأَْكثَُل، ٌْنَ ُ َو َ ٌِْلِه َكَ َشقٍّة َشِدٌدٍَة  َ  َعاِ ٍز َعْ  اانُّ ُِك  ِنَْفِ ِ  ِاِك ٍَل أَْو َغ
391. Bagai yang kedua kemampuan dengan orang lain, maka wajib penggantian dari 
mayat selain yang murtad yang di atasnya nusuk dari peninggalannya sepertimana 
ditunaikan darinya akan hutang-hutangnya, kalau seorang ajnabi melakukannya darinya 
harus ia walaupun tanpa izin sepertimana dia menunaikan hutang-hutangnya tanpa izin, 
dan penggantian dari orang yang lumpuh iaitu yang lemah dari nusuk dengan sendiri 
kerana tua atau selainnya seperti masyaqqah yang kuat yang di antaranya dan di antara 
Makkah dua marhalah maka lebih,  
 

ٌَْل ُ ْؤنَِة ِعٌَاِاِ  َ فًَلا ِْلَنّ ُ إذَا اَْي ٌُفَاِلْقُهْي ٌُْ ِكنُ ُ تَْ ِصٌُ   إّ ا  ِأُْ َلٍة ِ ثٍْ   ََ ْلت َعّ ا َ ّل  ًِ اانّْوعِ اْْلَّوِ  َغ
ٌَْل َ ْعُ وٍب َ ْوثُوقًا  ِِ   ُ ْؤنَتِِهْي، أَْو  ُِوُ وِد ُ ِطٌيٍ  ِنُ ٍُك َ َواٌء َكاَ  أَْصلُ ُ أَْي  َْلعُ ُ أَْي أَْ نَ ًٌِّا  َِشْلِط َكْونِِ  َغ
ٌَْل َ اٍ  َوََل َ عُوًَل َعلَى اْاَكْ ِب أَْو اا َُّؤاِ  إَّل أَْ  ٌَْكتَِ َب  ًِ ٌَْوٍي ِكفَاٌَةَ أٌَّاٍي  أَدّ   َْلَ  ُ، َوَكْوُ   َْعِ ِ  َغ

 ِ ٌْ ٌِْ  إنَا َةُ ُ ِطٌيٍ  َِ اٍ  ِاَْلُْ َلِة ِاِعَظِي اْاِ نِّة،  ِِ ََلِف اْاِ نِّة  ًِ  َْذِ  ااّطاَعِة . َوَ فَُلهُ دُوَ  َ ْلَ لَتَ  َََل ٌَِ ُب َعلَ
ٌِْلِه َوََل ٌَْ تَْنِكُف َعْ  اَِلْ تِعَانَِة  ِ َدَنِِ   ًِ اْْلَْش َا ِ  ْنَ اَ  ٌَْ تَْنِكُف َعْ  اَِلْ تِعَانَِة  َِ اِ  َغ  . ِنُ ٍُك  ِدَِاٌِ  أَّ  اإْلِ

392. samaada dengan upah seumpama yang lebih dari apa yang telah lalu pada bagai 
yang pertama itu selain saraan keluarganya pada safar kerana dia apabila tidak 
berpisah dari mereka terboleh dia menghasilkan saraan mereka, atau dengan ada 
orang yang taat dengan nusuk samaada dia asalnya atau fara‟nya atau ajnabi, dengan 
syarat keadaannya bukan orang yang lumpuh yang dipercayai yang telah menunaikan 
fardhunya, dan keadaan “sebahagiannya33” tidak berjalan dan tidak berpegang di atas 
usaha atau meminta-minta, melainkan dia dapat mengusahakan pada sehari kecukupan 
beberapa hari dan safarnya kurang dari dua marhalah, maka tidak wajib di atasnya 
menggantikan orang yang taat dengan harta yang dia berikan untuk upah kerana besar 
ungkitannya, bersalahan ungkitan pada memberikan ketaatan dengan nusuk dengan 
dalil bahawa manusia enggan dari meminta bantuan dengan harta orang lain dan tidak 
enggan meminta bantuan dengan tubuhnya pada kerja-kerja. 
 

ٍ أَْو : تَْن ٌِ ٌ  ًّ ْ ََلُي،  َََل ٌَِصحُّ ِ ْ  َكا ٍِل أَْصِل َ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  شُُلوِط ِصّ ِة اانُّ ُِك،  ٌَُْشتََلطُ ِاِصّ تِِ  اإْلِ
ِ َ اٍ  َواَْو  َِ أْذُونِِ  إْ َلاٌي َعْ  َصِ ٌٍل َواَْو ُ َ ًٌِّزا، . ُ ْلتَدٍّ ِاعَدَِي أَْهِلٌّتِِ  ِاْلِع َادَِة، َوََل ٌُْشتََلطُ  ٌِِ  تَْكِلٌفٌ  ًّ  َِلَوِا

ًَ َلْك ًا  ِااّلْوَ اِء  َفَِزَعْت اْ َلأَةٌ  َأََ ذَْت  ِعَُ ِد  }ِاَ  َِل ُ ْ ِلٍي َعْ  اْ ِ  َع ّاٍس  ٌِْ  َوَ لَّي اَِق أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٍ َصِ ٌٍل  َأَْ َلَ تْ ُ ِ ْ  ِ َ فّتَِها  َقَااَْت  ًّ َوَعْ  َ ْ نُوٍ  . {نَعَْي َواَك أَْ ٌل : ٌَا َل ُوَ  اّاِ َهْ  ِاَهذَا َ جٌّ ؟ قَاَ  : َص ِ

 .قٌَِاً ا َعلَى ااّصِ ٌلِ 
393. Tanbih. Musannif diam dari syarat-syarat sah nusuk, maka disyaratkan Islam 
untuk sahnya maka tidak sah ia dari kafir asli atau murtad kerana ketiadaan keahliannya 
untuk ibadat. Tidak disyaratkan taklif padanya, maka bagi wali harta walaupun dengan 
orang izinannya berihram dari budak kecil walaupun yang mumayyiz kerana khabar 
Muslim dari Ibnu Abbas “bahawa nabi s.a.w.m bertemu dengan satu rombongan di 
Rauha‟ maka dengan cepat seorang perempuan memegang lengan budak kecil maka 
dia mengeluarkannya dari mihaffahnya34 maka katanya : wahai rasululah adakah bagi 
ini haji? Katanya : ia, dan bagi kamu pahalanya”. Dan tidak sah ia dari orang gila kerana 
kias di atas budak kecil. 

                                                 
33

. iaitu fara‟nya atau asalnya. 
34

. tempat duduk yang diletakkan diatas tunggangan melintang. 
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ْ ََلِي ااتّْ ٌٌُِز َواَْو ِ ْ  َصِ ٌٍل أَْو َلقٌٍِ  َكَ ا  ًِ َ ائِِل اْاِع َادَاتِ    َِلْلُ َ ٌِِّز أَْ  ٌُْ ِلَي .َوٌُْشتََلطُ ِاْلُ  َاَشَلِة َ َي اإْلِ
ٍ ثُّي َ اِكٍي أَْو قٌَِِّ  ِ  ًّ .  ِِإْذِ  َوِاٌِِّ  ِ ْ  أٍَب ثُّي َ دٍّ ثُّي َوِص

394. Disyaratkan tamyiz untuk melakukan haji sendiri beserta dengan islam walaupun 
dari budak kecil atau hamba sepertimana pada sekelian ibadat-ibadat. Maka boleh bagi 
yang mumayyiz berihram dengan sendiri dengan izin walinya daripada bapa kemudian 
datuk kemudian pemegang wasiat kemudian hakim atau yang dilantik hakim. 
 

ٌَْل ُ ْ تَِطٌيٍ  ٌّةُ َواَْو َغ ْ ََلِي ااتّْ ٌٌُِز َواْا ُلُووُ َواْاُ ّلِ ْ ََلِي َ َي اإْلِ ْلِض اإْلِ
  ٌَُْ ِزُ  ذَِاَك .َوٌُْشتََلطُ ِاُوقُوِعِ  َعْ   َ
ََل ِ ْ  َصِ ٌٍل َوَلقٌٍِ  إْ  َكُ ََل  َْعدَهُ .  َُهَو َكَ ا اَْو تََكلَّف اْاَ ِلٌُض اْاَ َشقّةَ َوَ َ َل اْاُ ُ عَةَ . ِ ْ   َِقٌٍل ِاَكَ اِ  َ اِا ِ 

ٌِْ  ِ ّ ةٌ أُْ َل   }: ِاَ  َِل  ٌِْ  ِ ّ ةٌ أُْ َل ، َوأٌََُّ ا َعْ ٍد َ ّج ثُّي َعتََ   َعَلَ ٍ َ ّج ثُّي  َلََغ  َعَلَ ًّ  .{أٌََُّ ا َص ِ
395. Disyaratkan untuk  jatuh nusuknya dari fardhu islam serta islam akan tamyiz dan 
baligh dan merdeka, walaupun dia tidak ada kemampuan maka memada demikian itu 
daripada fakir kerana sempurna halnya. Maka dia sepertimana kalau orang sakit 
menanggung amasyaqqah dan menghadhiri jumaat. Tidak jatu ia dari fardhu islam dari 
kanak-kanak dan hamba jika keduanya sempurna selepasnya kerana khabar “mana-
mana kanak-kanak yang mengerjakan haji kemudian dia baligh maka di atasnya haji 
yang lain, dan mana-mana hamba yang megerjakan haji kemudian dia merdeka maka di 
atasnya haji yang lain”.  
 

ّ ِة َواْاُوُ وِب أَْل َُي  ّ ةُ اْاُ ْطلَقَةُ َوِصّ ةُ اْاُ  َاَشَلِة َواْاُوقُوعُ َعْ  :  َاْاَ َلاتُِب اْاَ ْذكُوَلةُ ِالّصِ اْاُوُ وُب َوااّصِ
ْ ََليِ   . َْلِض اإْلِ

396. Maka martabat-martabat yang disebutkan untuk sahnya dan wajibnya ada empat: 
wajib dan sah semata-mata dan sah mengerjakan sendiri dan jatuh dari fardhu islam.  
 

ْ َلاُي  )اْْلَّوُ  .   َْ  ِ تّةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ،َوأَْلَكاُ  اْاَ ّجِ أَْل َعَةٌ  أَْي نٌِِّة اادُُّ وِ   ًِ اْاَ ّجِ ِاَ  َِل  (َ َي اانٌِِّّة  ) ِِ   (اإْلِ
 .{إنَّ ا اْْلَْعَ اُ   ِاانٌِِّّة }: 

397. Rukun-rukun haji itu empat, bahkan enam sepertimana kamu akan lihat. 
Pertamanya (ihram) dengannya (serta niat) iaitu niat masuk pada haji kerana khabar 
“hanyalah amalan-amalan itu dengan niat”.  
 

َوْاٌَّطّو ُوا  }ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (ااّطَواُف  )ااثّاِاُث  (َو  ). {اْاَ جُّ َعَل َةَ  }ِاَ  َِل  (اْاُوقُوُف  ِعََل َةَ  )ااثّانًِ  (َو  )
ٌِْت اْاعَتٌِِ   ًُ ) ااّلا ُِي ( َو . ) { ِاْا َ ٌُْلهُ  ِِإْ نَاٍد َ َ ٍ  َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ ( ااّ ْع ًُّ َوَغ أَنّ ُ } ِاَ ا َلَو  اادّاَلقُْطنِ

ٌِْ  َوَ لَّي اْ تَْق ََ  اْاِقْ لَةَ  ًِ اْاَ ْ عَى َوقَاَ   ٌْكُْي : َصلّى اّاُ َعلَ ًَ قَْد كُتَِب َعلَ  .{ٌَا أٌََُّها اانّاُس، اْ عَْوا  َِإّ  ااّ ْع
398. Keduanya (wukuf di Arafah) kerana khabar “haji itu Arafah”. Ketiganya (tawaf) 
kerana firman Allah taala “dan hendaklah mereka tawaf di rumah yang usang itu”. 
Keempatnya (sai‟e) kerana apa yang diriwayatkan Daruqutni dan selainnya dengan 
sanad-sanad yang hasan sepertimana didalam Majmuk “bahawa nabi s.a.w.m 
mengadap kiblat pada tempat sai‟e,katanya : wahai manusia sai‟elah kamu maka 
sungguhnya sai‟e itu telah difardhukan ke atas kamu”.  
 

ٌِْ  َ َي َعدَِي َ ْ ِلِه  ِدٍَي َكااّطَوافِ  َوااّ اِدُس تَْلتٌُِب اْاَ ْعَظِي  ِأَْ   .َواْاَ اِ ُس اْاَ ْلُ  أَْو ااتّْقِصٌُل ِاتََوقُِّف ااتَّ لُِّ  َعلَ
ْكِ ، َواْاَ ْلُ  أَْو ااتّْقِصٌُل َوااّطَواُف َعلَى ااّ ْعًِ إْ  اَْي  ْ َلاَي َعلَى اْاَ ِ ٌيِ، َواْاُوقُوَف َعلَى َطَواِف االُّ َي اإْلِ ٌُقَدِّ

ِّ َاعُ َ َي َ  َِل .ٌَْفعَْ   َْعدَ َطَواِف اْاقُدُويِ  َوقَْد َعدّهُ  ًِ ااّلْوَ ِة َكأَْصِلَها . {ُ ذُوا َعنًِّ َ نَاِ َككُْي  } َودَِاٌلُ ُ اَِلت
 .َواْْلَّوُ  أَْنَ ُب َكَ ا  ًِ ااّصََلِة َوََل دَْ َ  ِاْلَ ْ ِل  ًِ اْْلَْلَكا ِ . ُلْكنًا، َو ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َشْلًطا
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399. Kelimanya : bercukur atau gunting rambut kerana terhenti tahallul di atasnya serta 
ia tidak ditampung dengan dam, sama seperti tawaf. Keenamnya : tertib sebahagian 
besar rukun-rukunnya, dengan bahawa dia mendulukan ihram di atas semuanya dan 
wukuf di atas tawaf rukun dan cukur atau gunting rambut dan tawaf di atas sai‟e, jika dia 
tidak buat selepas tawaf qudum. Dalilnya adalah ittiba‟ serta khabar “ambillah dari ku 
akan amalan-amalan nusuk kamu”. Sungguhnya Nawawi membilangnya didalam 
Raudhah seperti asalnya sebagai rukun dan didalam Majmuk sebagai syarat. Yang 
pertama itu lebih menasabah sepertimana didalam sembahyang. Tidak masuk 
tampungan pada rukun-rukun. 
 

ْ َلايُ  )اْْلَّوُ  .   َْ  َ ْ َ ةُ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ،َوأَْلَكاُ  اْاعُْ َلِة أَْل َعَةُ أَْشٌَاءَ   )ااثّاِاُث  (َو . ااّطَوافُ  )ااثّانًِ  (َو . اإْلِ
 ًُ ٌِْ  ) ااّلا ُِي  (َو . ااّ ْع َواْاَ اِ ُس . َوِ ثْلُ ُ ااتّْقِصٌلُ . اْاقَائُِ   ِأَنّ ُ نُ ٌُك، َوهَُو اْْلَْظَهلُ ( اْاَ ْلُ   ًِ أََ ِد اْاقَْواَ

 .ااتّْلتٌُِب  ًِ َ ِ ٌيِ أَْلَكانَِها َعلَى َ ا ذََكْلنَاهُ 
400. Rukun-rukun umrah itu empat, bahkan lima perkara sepertimana kamu akan tahu. 
Pertamanya (ihram). Keduanya (tawaf.) Ketiganya (sai‟e.) Keempatnya (cukur pada 
satu daripada dua pendapat) yang mengatakan dengan bahawa ianya nusuk, yang 
mana ianya yang lebih zahir. Seumpamanya cukur rambut. Kelimanya tertib pada 
semua rukun-rukunnya di atas apa yang kami telah sebutkannya. 
 

ٌِْهَ ا: اْْلَّوُ  : تَْن ٌَِهاٌت  ا أَْو عُْ َلةً أَْو ِكلَ . اْْلَْ َ ُ  أَْ  ٌُعٌََّ   ًِ إْ َلاِ ِ  اانُّ َُك ااِّذي ٌُْ ِلُي  ِِ   ِأَْ  ٌَْنِوَي َ  ًّ
ٌِْ  اْنعَقَدَْت َواِ دَةٌ  ٌِْ  أَْو عُْ َلتَ ْ َلاِي،  َِإْ  َكاَ   ًِ .  َلَْو أَْ َلَي  َِ ّ تَ  َِإْ  أَْ َلَي َوأَْطلََ   ِأَْ  ََل ٌَِزٌدَ َعلَى نَْفِس اإْلِ

ٌِْهَ ا إْ  َصلََح اْاَوْقُت اَُهَ ا ٌِْ  أَْو ِكلَ ثُّي  َْعدَ اانٌِِّّة ٌَأْتًِ  َِ ا . أَْشُهِل اْاَ ّجِ َصَل َ ُ إاَى َ ا َشاَء  ِاانٌِِّّة ِ ْ  اانُّ َُك
َوإِْ  َكاَ   ًِ .  َِإْ  اَْي ٌَْصلُْح اْاَوْقُت اَُهَ ا  ِأَْ   َاَت َوْقُت اْاَ ّجِ َصَل َ ُ ِاْلعُْ َلةِ .  َََل ٌُْ ِزُ  اْاعََ ُ  قَْ َ  اانٌِّّةِ . َشاءَ 

ٌَْل اْاعُْ َلةِ  ٌِْل أَْشُهِلِه اْنعَقَدَْت عُْ َلةٌ،  َََل ٌَْصِل ُ ُ إاَى اْاَ ّجِ  ًِ أَْشُهِلِه ِْلَّ  اْاَوْقَت ََل ٌَْق َُ  َغ . َغ
401. Beberapa tanbih. Pertamanya : yang terafdhal bahawa dia menentukan pada 
ihramnya akan nusuk yang dia ihram dengannya, dengan bahawa dia niatkan haji atau 
umrah atau keduanya. Maka kalau dia ihram dengan dua haji atau dua umrah terjadi 
satu. Maka jika dia ihram dan mengitlak, dengan bahawa dia tidak menambah di atas 
diri ihram, maka jika dia berada pada bulan haji dia memalingkannya kepada apa yang 
dia hendak dengan niat itu daripada dua nusuk atau kedua-duanya jika sesuai waktu 
untuk kedua-duanya. Kemudian, selepas niat dia mendatangkan apa yang dia hendak. 
Maka tidak memadai amalan sebelum niat. Maka jika waktu itu tidak sesuai untuk 
kedua-duanya dengan bahawa luput waktu haji dia memalingkannya kepada umrah, 
dan jika ianya pada selain bulan-bulan haji terjadi ia sebagai umrah, maka tidak boleh 
dia memalingkannya kepada haji pada bulan-bulan umrah kerana waktu itu tidak 
menerima selain umrah.  
 

ٌُْت اْاَ ّج أَْو اْاعُْ َلةَ أَْو هَُ ا:   ٌََقُوُ   ِقَْل ِِ  َوِاَ انِِ  ،َوٌَُ  ُّ اانُّْطُ   ِنٌٍِّة َوتَْل ٌَِةٍ  ٌَْك، إاَى . . . نََو ٌَْك االُّهّي اَ ّ اَ ّ
 .َوََل تَُ  ُّ ااتّْل ٌَِةُ  ًِ َطَواٍف َوََل َ ْعًٍ ِْلَّ   ٌِِهَ ا أَْذَكاًلا َ اّصةً . آِ ِلِه َكَ ا َ ٌَأْتًِ

402. Sunat menuturkan niat dan talbiah maka katanya didalam hatinya dan lidahnya : 
sahaja aku haji atau umrah atau keduanya. . . labaikallahumma labbaika, hingga 
akhirnya, sepertimana akan datang.  Tidak disunatkan talbiah pada tawaf dan  sai‟e 
kerana pada keduanya ada zikir-zikir yang khusus. 
 

 َِإْ  . َوٌَُ  ُّ اْا ُْ ُ  ِاْ ِْ َلاِي َوِادُُ وِ  َ ّكةَ َوِاْلُوقُوِف  ِعََل َةَ َو ُِ ْزدَِافَةَ َغدَاةَ اانّْ ِل، َو ًِ أٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  ِالّلْ ًِ 
ْ َلاِي  َدَنَ ُ ِاْ ِْ َلايِ . َعَ َز َعْ  اْا ُْ ِ  تٌََّ يَ  ْ َلايِ . َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَُطٌُِّب َ ِلٌدُ اإْلِ َوََل . َوََل  َأَْس  ِاْ تِدَاَ تِِ   َْعدَ اإْلِ

. ٌَُ  ُّ تَْطٌٌُِب ثَْو ِِ ، ِ ََل ًا ِاَ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ 
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403. Sunat mandi untuk ihram dan untuk masuk Makkah dan untuk wukuf di Arafah 
dan di Muzdalifah pada pagi hari nahar, dan pada hari-hari Tasyrik untuk melontar. 
Maka jika dia lemah dari mandi dia bertayammum. Sunat orang yang hendak ihram 
mewangikan tubuhnya untuk ihram. Tidak mengapa dengan kekalnya selepas ihram. 
Tidak sunat mewangikan kainnya, bersalahan apa yang didalam Minhaj. 
 

ٍء ِ ْن ُ  ًْ ٌِْ   ِاْاِ نّاِء ِْلَنُّهَ ا قَْد ٌَْنَكِشفَاِ ، َوَ ْ ُح َوْ ِهَها  َِش  .َوٌَُ  ُّ َ ْ ُب ٌَدَْي اْ َلأٍَة ِاْ ِْ َلاِي إاَى اْاكُوَع
404. Sunat mewarnakan dua tangan perempuan hingga kepergelangan tangan dengan 
inai kerana keduanya terkadang terdedah, dan menyapu mukanya dengan suatu 
darinya. 
 

ٌِْ  ِاْ ِْ َلايِ  ٌِْل َوْقِت اْاَكَلاَهِة َلْكعَتَ ْ َلاِي  ًِ َغ ًَ ُ ِلٌدُ اإْلِ  َواْْلَْ َ ُ  أَْ  ٌُْ ِلَي ااّشْ ُا إذَا تََوّ  َ .َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَُصلِّ
 .ِاَطِلٌِق ِ 

405. Sunat bahawa orang yang hendak ihram sembahyang pada selain waktu karahah 
dua rakaat untuk ihram. Yang terafdhal bahawa seorang itu berihram apabila dia 
mengadap kepada jalannya. 
 

ْكِل َصْوتَ ُ  َِها،َوٌَُ  ُّ ِاْلُ ْ ِلِي إْكثَاُل ااتّْل ٌَِِة  ًِ دََواِي إْ َلاِ  ِ  َوتَتَأَّكدُ ِعْندَ تَ ٌَُِّل اْْلَْ َواِ  َكُلكُوٍب .  َوٌَْل َُي  ِااذِّ
ٌٍْ  أَوْ  ٌَْك ََل َشِلٌَك : َواَْفظَُها  .نََهاٍل َوَوْقِت َ َ لٍ  َوُصعُوٍد َوهُ ُوٍط َواْ تََِلٍط ُلْ قَةً َوإِْق َاِ  اَ ٌَْك، اَ ّ ٌَْك االُّهّي اَ ّ اَ ّ

ٌَْك، إّ  اْاَ ْ دَ َواانِّْعَ ةَ اَك َواْاُ ْلَك ََل َشِلٌَك اَك  .اَك اَ ّ
406. Sunat bagi yang berihram membanyakkan talbiah pada sepanjang ihramnya dan 
meninggikan suaranya dengan menyebutnya. Kuat tuntutan sunat itu di sisi berubah 
keadaan-keadaannya seperti menunggang dan naik dan turun dan bergaul dengan 
rakan-rakan dan masuk malam atau siang dan waktu sahur. Lafaznya “ لَبَّْيَا اللَُّهمَّ لَبَّْيَا، لَبَّْيَا َإ
 .”َشِريَا لَا لَبَّْيَا،  نَّ اْلَ ْمدَ َوالنِّْعَم َ لَا َواْلُمْلَا َإ َشِريَا لَا
 

ٌُْ  اْْلِ َلةِ : َواذَا َلأَ  َ ا ٌُْعِ  ُ ُ أَْو ٌَْكَلهُ ُ نَدََب أَْ  ٌَقُوَ   ٌَْ  َع ٌَْك إّ  اْاعَ َوإِذَا  ََلَو ِ ْ  تَْل ٌَِتِِ  َصلّى َوَ لَّي . اَ ّ
ٌِْ  َوَ لَّي، َوَ أََ  اّاَ تَعَااَى اْاَ نّةَ َوِلْ َوانَ ُ، َواْ تَعَاذَ  ِِ  ِ ْ  اانّالِ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ  .َعلَى اانّ ِ

407. Apabila dia nampak apa yang mengkagumkannya atau apa yang dia benci sunat 
dia mengatakan “  Apabila dia selesai dari talbiahnya dia mengucap .”لَبَّْيَا  نَّ اْلعَْيَ  َعْيُ  اْاِخَرةِ 
selawat dan salam atas nabi s.a.w.m dan meminta syurga dari Allah taala dan 
keredhaanNya dan meminta lindung dengannya dari neraka. 
 

ًَ اْاعُْلٌَا َوإِْ  اَْي . َواْْلَْ َ ُ  دُُ وُ  َ ّكةَ قَْ َ  اْاُوقُوِف  ِعََل َةَ  ، َوِه َواْْلَْ َ ُ  دُُ واَُها ِ ْ  ثَنٌِِّة َكدَاَء  ِاْافَتْحِ َواْاَ دِّ
ًَ اا ُّْفلَى ٌْ ِ . تَكُْ   َِطِلٌِقِ ، َوٌَْ ُلُا ِ ْ  ثَنٌِِّة كُدًا  ِااّ ّيِ َواْاقَْصِل َوِه ٌَْ  اْاَ  َلَ  .َوااثّنٌِّةُ ااّطِلٌُ  ااّ ٌُِّ   َ

408. Yang terafdhal adalah masuk Arafah sebelum wukuf di Arafah. Yang terafdhal 
masuknya dari thaniyyah kada‟, iaitu thaniyah yang tinggi, sekalipun ia bukan pada 
jalannya, dan keluar dari thaniyyah kudan iaitu thaniyah yang rendah. Thaniyyah adalah 
jalan sempit di antara dua bukit.  
 

  ٌِْ َوإِذَا دََ َ  َ ّكةَ َوَلأَ  اْاَكْع َةَ أَْو َوَصَ  َ َ ّ  ُلْؤٌَتَِها َواَْي ٌََلَها ِاعًَ ى أَْو ظُْلَ ٍة أَْو نَْ َو ذَِاَك قَاَ  نَْد ًا َلا ِعًا ٌَدَ
ٌَْت تَْشِلٌفًا َوتَْعِظًٌ ا َوتَْكِلًٌ ا َوَ َها َةً، َوِزْد َ ْ  َشّل َ ُ َوَكّلَ  ُ ِ ّ ْ  َ ّ  ُ أَْو اْعتََ َلهُ تَْشِلٌفًا :  االُّهّي ِزْد َهذَا اْا َ

ا  .َوتَْكِلًٌ ا َوتَْعِظًٌ ا َو ِلًّ
409. Apabila dia masuk Makkah dan nampak Ka‟bah atau sampai kepada tempat yang 
kelihatan ka‟bah walhal dia tidak melihatnya kerana buta atau gelap atau umpama 
demikian itu dia katakan di atas jalan sunat seraya mengangkatkan dua tangannya “ َّاللَُّهم
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ا اللَُّهمَّ  ا َوِبرًّ ا َوتَْعِظيماًل هُ أَْو اْعتََمَر ُ تَْشِريفاًلا َوتَْيِريماًل ْن َ جَّ َمهُ ِممَّ ا َوَمَهابَ اًل، َوِ دْ َمْن َشرَّ َهُ َوَيرَّ ا َوتَْيِريماًل ِ دْ َهإَا اْلبَْيَت تَْشِريفاًلا َوتَْعِظيماًل
 .”أَْنَت السََّ ُم َوِمْنا السََّ ُم  َ َْ ِينَا َربَّنَا ِبالسََّ مِ 
 

ٌْ َةَ، َوإِْ  اَْي ٌَكُْ   َِطِلٌِق ِ  َوٌَْ دَأُ  َِطَواِف اْاقُدُوِي إَّل ِاعُْذٍل َكِإقَاَ ِة َ َ اَعٍة . َوٌَْدُ ُ  اْاَ ْ ِ دَ ِ ْ   َاِب  َنًِ َش
َوَ ْ  دََ َ  اْاَ َلَي ََل ِانُ ُِك . َوٌَْ تَاُّ  َِطَواِف اْاقُدُوِي َ ََلٌ  َوَ ااٌّ دََ َ  َ ّكةَ قَْ َ  اْاُوقُوفِ . َوِ ٌِ  َوْقِت َصََلةٍ 

 .ِانَْ ِو تَِ اَلٍة  ُّ  اَ ُ إْ َلاٌي  ِنُ ُكٍ   َ ْ 
410. Dia masuk masjid dari pintu Bani Syaibah sekalipun ia bukan pada jalannya. Dia 
mula dengan tawaf qudum melainkan kerana uzur seperti mendirikan jamaah dan 
sempit waktu sembahyang. Khusus dengan tawaf qudum orang yang halal dan yang 
haji yang masuk Makkah sebelum wukuf. Orang yang memasuki tanah haram bukan 
untuk nusuk bahkan untuk umpama berniaga sunat baginya ihram dengan nusuk. 
 

َوااثّانًِ طُْهٌل َعْ  َ دٍَث أَْص ََل َوأَْك ََل  .اْْلَّوُ  َ تُْل اْاعَْوَلةِ : َواِ  َاُت ااّطَواِف  ِأَْنَواِعِ  ثََ انٌَِةٌ : ااتّْن ٌِ ُ ااثّانًِ 
 .  َلَْو َزاََل  ًِ ااّطَواِف َ دّدَ ااّ تَْل َوااطُّْهَل َو َنَى َعلَى َطَوا ِ ِ .َوَعْ  نََ ٍس َكَ ا  ًِ ااّصََلةِ 

411. Tanbih kedua. Perkara-perkara yang wajib pada tawaf dengan bagai-bagainya 
ada lapan. Yang pertamanya tutup aurat. Keduanya suci dari hadath kecil dan besar 
dan dari najis sepertimana didalam sembahyang. Maka kalau keduanya hilang didalam 
tawaf dia membaharui tutup dan suci dan dia membina di atas tawafnya.  
 

ا تِْلقَاَء َوْ ِه ِ  ٌَْت َعْ  ٌََ اِلِه َ الًّ َوااّلا ُِي  َْدُؤهُ  ِاْاَ َ ِل اْْلَْ َوِد ُ َ اِذًٌا اَ ُ أَْو ِاُ ْزئِِ   ًِ  .َوااثّاِاُث َ عََ  اْا َ
ٌِْلِه اَْي ٌُْ َ ْب َ ا َطا َ ُ . ُ ُلوِلِه  ِ َدَنِ ِ  ٌِْ  اْ تَدَأَ ِ ْن ُ .  َلَْو  َدَأَ  ِ َ َواَْو أُِزٌَ  اْاَ َ ُل َواْاِعٌَاذُ  ِاَّاِ .  َِإذَا اْنتََهى إاَ

ٌِْت أَْو َ ّسِ اْاِ دَاِل  ًِ  .تَعَااَى َوَ َب ُ َ اذَاةُ َ َ لِّ ِ  َواَْو َ َشى َعلَى ااّشاذَْلَواِ  اْاَ اِلاِ َعْ  َعْلِض ِ دَاِل اْا َ
ٌِْ  ااّشاِ ٌٌَِّ  اَْي ٌَِصّح َطَوا ُ ُ  ْكنَ ٌَْ  االُّ ًْ اْاَ َ ِل اْاَ ُ وِط  َ  .ُ َواَزاتِِ  أَْو دََ َ  ِ ْ  إْ دَ   َتَْ تَ

412. Ketiganya : menjadikan baitullah dikirinya hal keadaan dia berjalan kedepan. 
Keempatnya : mula tawaf di hajar aswad hal keadaan dia membetulinya atau membetuli 
satu juzuknya pada lalunya dengan tubuhnya. Maka kalau dia mula dengan selainnya 
tidak dikira apa yang dia tawafkan. Maka apabila di sampai kepadanya dia mula 
darinya. Kalau dihilangkan hajar itu, berlindung dengan Allah, wajib membetuli 
tempatnya. Kalau dia berjalan di atas syazarwan35 yang terkeluar dari lintang dinding 
baitullah atau menyentuh dinding pada membetulinya36 atau masuk dari satu daripada 
dua halaman hijir37 yang ditembokkan di antara dua rukun syam, tidak sah tawafnya.  
 

 .َوااّ ا ُِي نٌِّةُ ااّطَواِف إْ  اْ تَقَّ   ِأَْ  اَْي ٌَْشَ ْل ُ نُ ُكٌ  .َوااّ اِدُس َكْونُ ُ  ًِ اْاَ ْ ِ دِ  .َواْاَ اِ ُس َكْونِِ  َ ْ عًا
ٌِْلِه َكَطلَِب َغِلٌيٍ   .َوااثّاِ ُ  َعدَُي َصْل ِِ  ِا َ

413. Kelimanya : keadaannya tujuh kali. Keenamnya : keadaannya didalam masjid. 
Ketujuhnya : niat tawaf jika ianya tersendiri dengan bahawa ia tidak termasuk pada 
nusuk. Kelapannya : tidak memalingkannya kepada selainnya seperti mencari orang 
yang berhutang. 
 

ًَ  ًِ كُلِِّ  إَّل ِاعُْذٍل َكَ َلٍض  ٌِْ ، ،َو ُنَنُ ُ أَْ  ٌَْ ِش  َوأَْ  ٌَْ تَِلَي اْاَ َ َل اْْلَْ َودَ أَّوَ  َطَوا ِِ ، َوأَْ  ٌُقَ ِّلَ ُ َوٌَْ ُ دَ َعلَ
 َِإْ  َعَ َز َعْ  ااتّْق ٌِِ  اْ تَلََي  ٌَِِدِه،  َِإْ  َعَ َز َعْ  اْ تََِلِ ِ  . َوٌَْفعََ   َِ َ لِِّ  إذَا أُِزٌَ  َواْاِعٌَاذُ  ِاَّاِ تَعَااَى َكذَِاكَ 

 ِ ٌْ  .أََشاَل إاَ

                                                 
35

. ianya apa yang meninggi dari tanah kadar dua pertiga hasta. 
36

. iaitu sentuh dinding yang ada pada membetuli syazarwan. 
37

 .dengan kasrah ha‟, halaman yang diatas bentuk setengah bulatan, diatasnya tembok. Bajrimi ”فحسح “ .
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414. Sunat-sunatnya bahawa dia berjalan pada setiapnya melainkan kerana uzur 
seperti sakit, dan bahawa dia istilam kepada hajar aswad pada awal tawafnya dan 
bahawa dia mengucupnya dan meletakan dahi di atasnya. Dia melakukan pada 
tempatnya apabila ia dihilangkah, perlindungan dengan Allah taala, sama seperti itu. 
Maka jika dia lemah dari mengucup dia istilam dengan tangannya. Maka jika dia lemah 
dari istilam kepadanya dia mengisyarat kepadanya. 
 

ٌِْ  ااّشاِ ٌٌَِّ  َوََل اْ تََِلُ ُهَ ا.  ذَِاَك اَِلْ تََِلُي َوَ ا  َْعدَهُ  ًِ كُّ ِ َطْو َةٍ  َوٌَُلاعَ  ْكنَ َوٌَُ  ُّ . َوََل ٌَُ  ُّ تَْق ٌُِ  االُّ
ِ َوََل ٌَُ  ُّ تَْق ٌِلُ ُ  ًّ ْكِ  اْاٌََ انِ ٌِْلهِ . اْ تََِلُي االُّ  .َوِالّطَواِف  ُنٌَ  أَُ ُل َوأَْدِعٌَةٌ ذََكْلتَها  ًِ َشْلحِ اْا َْهَ ِة َوَغ

415.  Dipelihara istilam itu dan apa yang selepasnya pada setiap kali tawaf. Tidak 
sunat mengucup dua rukun syam dan tidak istilamkan keduanya. Sunat istilam rukun 
yamani dan tidak sunat mengucupnya. Bagi tawaf beberapa sunat yang lain dan doa-
doa yang aku sebutkannya didalam syarah Bahjah dan selainnya.  
 

َوااثّانًِ أَْ  ٌَْ عَى َ ْ عًا، ذََها ُ ُ . اْْلَّوُ  أَْ  ٌَْ دَأُ  ِااّصفَا َوٌَْ تُِي  ِاْاَ ْلَوةِ . َواِ  َاُت ااّ ْعًِ ثَََلثَةٌ : ااتّْن ٌِ ُ ااثّاِاُث 
ٌِْ  َ ّلةً أُْ َل  ٌُْث : َوااثّاِاُث . ِ ْ  ااّصفّا إاَى اْاَ ْلَوِة َ ّلةً َوَعْودُهُ ِ ْنَها إاَ أَْ  ٌَْ عَى  َْعدَ َطَواِف ُلْكٍ  أَْو قُدُوٍي  َِ 
ٌَْ  ااّ ْعًِ َوَطَواِف اْاقُدُوِي اْاُوقُوُف  ِعََل َةَ  َوَ ْ  َ عَى  َْعدَ َطَواِف قُدُوٍي اَْي تَُ  ُّ اَ ُ إَعادَتُ ُ  َْعدَ . ََل ٌَتََ لُّ   َ

ٌِْلهِ . َطَواِف اإْلِ َاَ ةِ   .َواَ ُ  ُنٌَ  ذََكْلتَها  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ
416. Tanbih ketiga : wajib-wajib sai‟e itu tiga. Pertamanya bahawa dia mula dengan 
Safa dan sudah dengan Marwah. Keduanya : bahawa dia sai‟e tujuh kali, perginya dari 
Safa ke Marwah sekali dan kembalinya darinya kepadanya kali yang lain. Ketiganya : 
bahawa dia sai‟e selepas tawaf rukun atau qudum dengan sekira-kira tidak menyelangi 
di antara sai‟e dan tawaf qudum oleh wukuf di Arafah. Siapa yang telah sai‟e selepas 
tawaf qudum tidak sunat dia mengulanginya selepas tawaf ifadhah. Baginya beberapa 
sunat yang aku sebutkan didalam syarah Minhaj dan selainnya. 
 

ا  ًِ َطلَِب آ ِ ٍ : ااتّْن ٌِ ُ ااّلا ُِي    َِشْلِط َكْونِِ  ،َواِ ُب اْاُوقُوِف  ِعََل َةَ ُ ُ وُلهُ  ُِ ْزٍء ِ ْ  أَْلِ َها َوإِْ  َكاَ  َ الًّ
ٌِْ  َ ِ ٌَي َوْقِت اْاُوقُوفِ  َوَوْقُت اْاُوقُوِف ِ ْ  َوْقِت َزَواِ  . َوََل  َأَْس  ِاانّْويِ . ُ ْ ِلً ا أَْهًَل ِاْلِع َادَِة ََل ُ ْ ً ى َعلَ

َواَْو َوقَفُوا اْاٌَْوَي اْاعَاِشَل َغلًَطا َواَْي ٌَِقلُّوا َعلَى ِ ََلِف اْاعَادَِة أَْ َزأَهُْي . ااّشْ ِس ٌَْوَي َعَل َةَ إاَى  َْ ِل ٌَْوِي اانّْ لِ 
.  َِإْ  قَلُّوا َعلَى ِ ََلِف اْاعَادَِة َوَ َب اْاقََ اءُ . ُوقُو ُُهيْ 

417.  Tanbih keempat. Yang wajib bagi wukuf di Arafah itu hadhirnya pada satu juzuk 
daripada buminya sekalipun dia lalu pada mencari hamba yang lari dengan syarat 
keadaannya berihram ahli bagi ibadat bukannya orang yang pitam pada semua wukuf 
itu. Tidak mengapa dengan tidur. Waktu wukuf mula dari waktu zawal matahari pada 
hari Arafah hingga kepada fajar hari nahar. Kalau mereka wukuf pada hari sepuluh di 
atas jalan tersilap dan mereka itu tidak sedikit, di atas menyalahi adat memadai mereka 
wukuf mereka itu. Maka jika mereka itu sedikit di atas menyalahi adat wajib kadha. 
 

ٌُْل اْْلَْلَكاِ  ثَََلثَةُ أَْشٌَاءَ  ْكِ  َواْاَواِ ِب .   َْ  َ ْ َ ةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ،َوَواِ  َاُت اْاَ ّجِ َغ ٌَْ  االُّ َوَغاٌََل اْاُ َصنُِّف  َ
َواْاَواِ ُب َ ا ٌُْ  َُل تَْلكُ ُ  ِدٍَي . َوهَُ ا ُ تََلاِد َاِ  إَّل  ًِ َهذَا اْا َاِب  َقَْط،  َاْافَْلُض َ ا ََل تُوَ دُ َ اِهٌّةُ اْاَ ّجِ إَّل  ِ ِ 

 .َوََل ٌَتََوقُّف ُوُ ودُ اْاَ ّجِ َعلَى  ِْعِل ِ 
418. (Wajib-wajib haji selain rukun-rukun tiga perkara), bahkan lima sepertimana 
kamu akan tahu. Musannnif melainkan di antara rukun dan wajib sedangkan kedua-
duanya sama makna melainkan pada bab ini sahaja. Maka fardhu apa yang tidak 
didapati hakikat haji melainkan dengannya, dan yang wajib apa yang ditampung 
meninggalkannya dengan dam dan tidak terhenti ujud haji di atas melakukannya.  
 



 111 

ْ َلاُي ِ ْ  اْاِ ٌقَاِت َواَْو ِ ْ  آِ ِلهِ  )اْْلَّوُ   َواْاُ َلادُ  ِِ  هُنَا . َواْاِ ٌقَاُت  ًِ االُّ َِة اْاَ دُّ . ( َواْْلَْ َ ُ  ِ ْ  أَّوِاِ  .اإْلِ
ًُّ ِاْلَ ّجِ َشّواٌ  َوذُو اْاقَْعدَِة َوَعْشُل اٌََاٍ  ِ ْ  ِذي اْاِ ّ ةِ   َلَْو أَْ َلَي  ِِ  . َزَ ُ  اْاِع َادَِة َوَ َكانَُها،  َاْاِ ٌقَاُت ااّزَ انِ

ٌِْل َوْقتِِ  اْنعَقَدَ عُْ َلةً   . ًِ َغ
419. Yang pertamanya (ihram pada miqat) walaupun pada akhir miqat. Yang terafdhal 
dari awalnya. Miqat pada lugah adalah had. Yang dikehendaki disini masa ibadat dan 
tempatnya. Maka miqat zamani bagi haji adalah syawal dan zulkaedah dan sepuluh 
malam-malam zulhijjah. Maka kalau dia ihram dengannya pada selain waktunya terjadi 
umrah.  
 

ْ َلاِي اْاعُْ َلةِ  ْ َلاُي  َِها ِاعََواِلضَ . َوَ ِ ٌُي ااّ نَِة َوْقٌت إِلِ ِ ْنَها َ ا اَْو َكاَ  ُ ْ ِلً ا  َِ ّجٍ،  َِإّ  . َوقَْد ٌَْ تَنُِي اإْلِ
 ِ ٌْ َوِ ْنَها َ ا اَْو َكاَ  ُ ْ ِلً ا . َوِ ْنَها َ ا اَْو أَْ َلَي  َِها قَْ َ  نَْفِلِه َِلْشتِ َاِاِ   ِااّلْ ًِ َواْاَ  ٌِتِ . اْاعُْ َلةَ ََل تَْدُ ُ  َعلَ

 . ِعُْ َلٍة  َِإّ  اْاعُْ َلةَ ََل تَْدُ ُ  َعلَى أُْ َل 
420. Seluruh tahun adalah waktu ihram umrah. Terkadang tertegah ihram dengannya 
kerana perkara mendatang. Daripadanya keadaan kalau dia telah berihram dengan haji 
maka umrah tidak masuk ke atasnya. Daripadanya keadaan kalau dia ihram dengannya 
sebelum nafarnya kerana sibuknya dengan melontar dan mabit. Daripadanya keadaan 
kalau dia sedia berihram dengan umrah maka umrah tidak masuk ke atas umrah yang 
lain.  
 

ًُّ ِاْلَ ّجِ  ًِ َ ّ ِ َ ْ   َِ ّكةَ َ َواٌء َكاَ  ِ ْ  أَْهِلَها أَْي ََل نَْفَس َ ّكةَ  ٌُْلهُ  َِ ٌقَاُت .َوأَّ ا اْاِ ٌقَاُت اْاَ َكانِ  َوأَّ ا َغ
ًَ َعلَى نَْ ِو َعَشِل َ َلاِ َ  ِ ْ  َ ّكةَ، َواْاُ تََوّ ِ ُ ِ ْ  ااّشاِي َوِ ْ  ِ ْصَل َوِ ْ   ٌْفَِة َوِه ِ  ِ ْ  اْاَ ِدٌنَِة ذُو اْاُ لَ اْاُ تََوّ ِ

ٌَْ  َ ّكةَ َواْاَ ِدٌنَةِ  ًَ قَْلٌَةٌ َك ٌَِلةٌ  َ  ،َعلَى نَْ ِو ثَََلِث َ َلاِ َ ، ِ ْ  َ ّكةَ : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  .اْاَ ْ ِلِب اْاُ ْ فَةُ، َوِه
ٌِْ  ِ ْ  َ ّكةَ، ِ  ِ ْ  تَِهاَ ِة اْاٌََ ِ  ٌَلَْ لَُي، َوهَُو َ ْوِ ٌي َعلَى َ ْلَ لَتَ ِ  ِ ْ  نَْ ِد  َوِ ٌقَاُت اْاُ تََوّ ِ َوِ ٌقَاُت اْاُ تََوّ ِ

ٌِْ  ِ ْ  َ ّكةَ، ٌِْلِه  اْاٌََ ِ  َونَْ ِد اْاِ َ اِز قَْلٌ ، َوهَُو َ  ٌَ  َعلَى َ ْلَ لَتَ ِ  ِ ْ  اْاَ ْشِلِ  اْاِعَلاِ  َوَغ َوِ ٌقَاُت اْاُ تََوّ ِ
ٌِْ  ِ ْ  َ ّكةَ  ًَ قَْلٌَةٌ َعلَى َ ْلَ لَتَ  .ذَاُت ِعْلٍ  َوِه

421. Adapun miqat tempat bagi haji pada hak orang yang berada di Makkah samaada 
dia penduduknya atau tidak adalah diri Makkah. Adapun selainnya maka miqat orang 
yang menghala dari Madinah adalah Zul Hulaifah, ianya di atas kadar sepuluh marhalah 
dari Makkah, dan miqat orang yang menghala dari Syam dan dari Mesir dan dari barat 
adalah Juhfah, ianya kampung yang besar di antara Makkah dan Madinah. Katanya 
didalam Majmuk : di atas kadar tiga Marhalah dari Makkah, dan miqat orang yang 
menghala dari Tihamah Yaman adalah Yalamlam, ianya satu tempat di atas dua 
marhalah dari Makkah, dan miqat orang yang menghala dari najdi Yaman dan najdi 
Hijaz adalah Qarn iaitu satu bukit di atas dua marhalah dari makkah, dan miqat orang 
yang menghala dari timur Iraq dan selainnya adalah Zatu ‟Irqin, iaitu satu kampong di 
atas dua marhalah dari Makkah. 
 

  ٌِْ ٌْفَِة َوِْلَْهِ  ااّشاِي  أَنّ ُ  }َواْْلَْصُ   ًِ اْاَ َواقٌِِت َ  َُل ااّصِ ٌَ  ٌِْ  َوَ لَّي َوقَّت ِْلَْهِ  اْاَ ِدٌنَِة ذَا اْاُ لَ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌِْل : َوِ ْصَل اْاُ ْ فَةَ َوِْلَْهِ  نَْ ٍد قَْلَ  اْاَ نَاِزِ  َوِْلَْهِ  اْاٌََ ِ  ٌَلَْ لََي، َوقَاَ   ٌِْهّ  ِ ْ  َغ هُّ  اَُهّ  َوِاَ ْ  أَتَى َعلَ

ٌُْث أَْنَشأَ َ تّى أَْهُ  َ ّكةَ ِ ْ  َ ّكةَ . أَْهِلِهّ  ِ ّ ْ  أََلادَ اْاَ ّج َواْاعُْ َلةَ  . {َوَ ْ  َكاَ  دُوَ  ذَِاَك  َِ ْ  َ 
422. Asal pada miqat-miqat itu khabar dua kitab yang sahih bahawa nabi s.a.w.m 
menjadikan Zul Hulaifah sebagai miqat bagi ahli Madinah, dan juhfah bagi ahli Syam 
dan Mesir dan Qarnul Manazil bagi ahli Najdi dan Yalamlam bagi ahli Yaman, dan dia 
berkata : kesemuanya tempat itu bagi tempat-tempat itu dan bagi orang yang datang ke 
atas mereka daripada selain ahli tempat itu yang hendak mengerjakan haji dan umrah, 
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orang yang kurang daripada demikian itu maka dari tempat-tempat yang dia hendak 
memulakannya ahli Makkah dari Makkah. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي َ َواقٌَِت : قَاَ   َْعُ ُهْي :  َائِدَةٌ  ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ َ اَي أَْ َ دَ ْ َ  َ ْن ٍَ   ًِ أَّيِ َ نٍَة أَقَّت اانّ ِ َ أَْات اإْلِ
ْ َلاِي ؟  َقَاَ    .َ نَةُ َعاٍي َ جّ : اإْلِ

423. Faedah. Kata sebahagian mereka : aku Tanya imam Ahmad bin Hambal pada 
mana tahunkah nabi buat miqat miqat-miqat ihram itu maka katanya : tahun yang dia 
mengerjakan haji. 
 

ٌْ ِ .َوَ ْ  َ لََك َطِلٌقًا ََل تَْنتَِهً إاَى ِ ٌقَاٍت أَْ َلَي ِ ْ  ُ َ اذَاتِ ِ  ٌِْ  أَْ َلَي ِ ْ  ُ َ اذَاِة أَْقَل ِِهَ ا إاَ .   َِإْ  َ اذَ  ِ ٌقَاتَ
ٌِْ  أَْ َلَي ِ ْ  ُ َ اذَاِة أَْ عَِدِهَ ا ِ ْ  َ ّكةَ  ٌِْ  ِ ْ  .  َِإْ  اْ تََوٌَا  ًِ اْاقُْلِب إاَ َوإِْ  اَْي ٌَُ اِذ ِ ٌقَاتًا أَْ َلَي َعلَى َ ْلَ لَتَ

ٌَْ  َ ّكةَ َواْاِ ٌقَاِت  َِ ٌقَاتُ ُ َ ْ َكنُ ُ . َ ّكةَ  ٌَْل ُ ِلٌٍد نُ ًُكا ثُّي أََلادَهُ  َِ ٌقَاتُ ُ . َوَ ْ  َ ْ َكنُ ُ  َ َوَ ْ  َ اَوَز ِ ٌقَاتًا َغ
. َ ْوِ عُ ُ 

424. Siapa yang melalui jalan yang tidak sampai kepada miqat-miqat dia ihram dari 
tempat yang setentang dengan miqat. Maka jika dia setentang dengan dua miqat dia 
ihram dari yang paling dekat daripada keduanya kepada miqat. Maka jika kedua tempat 
itu sama pada dekat dengan miqat dia ihram dari yang lebih jauh daripada keduanya 
dari Makkah. Jika dia tidak setentang dengan mana-mana miqat dia ihram di atas dua 
marhalah dari Makkah. Orang yang tempat tinggalnya di antara Makkah dan miqat, 
maka miqatnya tempat tinggalnya. Orang yang melintasi miqat hal keadaan dia dengan 
tidak mahukan nusuk kemudian ia hendak mengerjakannya maka miqatnya tempatnya. 
 

ْ َ اعِ  ٌِْل إْ َلاٍي  ِاإْلِ ٌِْ  ُ ِلٌدًا نُ ًُكا اَْي تَُ ْز ُ َ اَوَزتُ ُ  ِ َ   َِإْ  َ اَوَزهُ اَِزَ  ُ اْاعَْودُ ِاٌُْ ِلَي ِ ْن ُ إَّل إذَا .َوَ ْ  َوَصَ  إاَ
ٌِْلِه اَِزَ  ُ دَيٌ . َ اَ  اْاَوْقُت أَْو َكاَ  ااّطِلٌُ  َ ُ و ًا َوإِْ  أَْ َلَي ثُّي َعادَ قَْ َ  تَلَ ُِّ ِ   ِنُ ٍُك .  َِإْ  اَْي ٌَعُْد ِاعُْذٍل أَْو َغ

 .َ قََط اادُّي َعْن ُ َوإَِّل  ََلَ 
425. Siapa yang sampai kepadanya dalam keadaan hendakkan nusuk tidak harus dia 
melintasinya tanpa ihram dengan ijmak. Maka jika dia melintasinya lazim dia kembali 
untuk berihram darinya, melainkan apabila sempit waktunya atau adalah jalannya 
bahaya. Maka jika dia tidak kembali kerana uzur atau selainnya melazimi dia dam. Jika 
dia ihram kemudian dia kembali sebelum dia bersepakainya dengan nusuk gugur dam 
darinya. Jika tidak, maka tidak.  
 

ِ ِاَ ْ  هَُو َ اِلَا اْاَ َلِي ِ ٌقَاُت اْاَ ّجِ، َوَ ْ   ِاْاَ َلِي ٌَْلَزُ  ُ اْاُ ُلوُا إاَى أَْدنَى اْاِ ّ ِ َواَْو  ًّ َوِ ٌقَاُت اْاعُْ َلِة اْاَ َكانِ
ٌِْ  دَيٌ .  ِأَقَّ  ِ ْ  ُ ْطَوةٍ   َلَْو َ َلَا إاَى أَْدنَى اْاِ ّ ِ .  َِإْ  اَْي ٌَْ ُلْا َوأَتَى  ِأَْ عَاِ  اْاعُْ َلِة أَْ َزأَهُ  ًِ اْْلَْظَهِل َواَِكْ  َعلَ

ٌْ ٌَِةُ .  َْعدَ إْ َلاِ ِ  َوقَْ َ  ااّطَواِف َوااّ ْعًِ َ قََط َعْن ُ اادّيُ  . َوأَْ َ ُ   ُقَاعِ اْاِ ّ ِ اْاِ ْعَلانَةُ ثُّي ااتّْنِعٌُي ثُّي اْاُ دَ
426. Miqat makani bagi umrah bagi orang yang diluar tanah haram adalah miqat haji, 
dan orang yang berada pada tanah haram lazim dia keluar kepada sedekat-dekat tanah 
halal walaupun dengan kurang dari selangkah. Maka jika dia tidak keluar dan 
mendatangkan perbuatan-perbuatan umrah ia memadainya pada yang paling zahir 
akan tetapi di atasnya dam. Maka kalau dia keluar kepada tanah halal yang paling dekat 
selepas ihramnya dan sebelum tawaf dan sai‟e gugur dam darinya. Tempat halal yang 
terafdhal adalah Ji‟ranah kemudian Tani‟em kemudian Hudaibiah. 
 

ًُ اْاِ َ اِل ااثََّلِث  )اْاَواِ ُب ااثّانًِ  (َو  ) ًُ كُّ ِ ٌَْوٍي ِ ْ  أٌَّاِي .كُّ  ٌَْوٍي ِ ْ  أٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  ااثََّلثِ  (َلْ   َوٌَْدُ ُ  َلْ 
 َِإْ  نَفََل . َوأَّ ا َوْقُت َ َواِزِه  َِإاَى آِ ِل أٌَّاِي ااتّْشِلٌ ِ . َوٌَْ ُلُا َوْقُت اْ تٌَِاِلِه  ِ ُُلو َِها. ااتّْشِلٌِ   َِزَواِ  َشْ ِ  ِ 
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ٌْلَِة ااثّاِاثَِة  َواَْو اْنفََصَ  ِ ْ  ِ نًى  َْعدَ اْا ُُلوِب أَْو َعادَ ِاشُْ ٍ   ًِ اْاٌَْوِي ااثّانًِ  َْعدَ َلْ ٌِِ  َ اَز َوَ قََط َ  ٌُِت االّ
 .َوَلَ ى ٌَْوَ َها

427. Perkara wajib yang kedua (lontar jamrah yang tiga) setiap hari daripada hari-hari 
tasyrik yang tiga. Masuk masa lontar setiap hari daripada hari-hari tasyrik dengan zawal 
mataharinya, dan keluar waktu ikhtiarnya dengan ghurubnya. Adapun waktu harusnya 
maka hingga kepada akhir hari-hari tasyrik. Maka jika dia nafar walaupun berpisah dari 
Mina selepas ghurub atau dia kembali kerana kerja pada hari kedua selepas melontar 
padanya harus ia dan gugur mabit malam ketiga dan dia melontar pada siangnya.  
 
ٌِْف، ثُّي إاَى اْاُوْ َطى  ًَ أَّوًَل إاَى اْاَ ْ َلِة ااّتًِ تَِلً َ ْ ِ دَ اْاَ  َوشُِلَط ِاِصّ ِة ااّلْ ًِ تَْلتٌُِب اْاَ َ َلاِت  ِأَْ  ٌَْلِ 

 .ثُّي إاَى َ ْ َلِة اْاعُْق َةِ 
428. Disyaratkan bagi sah lontar itu tertib jamrah-jamrah, dengan bahawa dia melontar 
mula-mula kepada jamrah yang mengiringi masjid Khaif kemudian kepada yang 
ditengah kemudian kepada jamrah Aqabah. 
 

ًَ َ ْ َلِة اْاعَقَ َةَ ٌَْوَي اانّْ ِل  َِإنّ ُ َواِ ٌب ٌُْ  َُل : تَْن ٌِ ٌ  ًُ اََكاَ  أََ ْصَل َوأَْ َودَ ِاٌَْشَ َ  َلْ  اَْو قَاَ  اْاُ َصنُِّف َوااّلْ 
ٌْلَِة اانّْ لِ .تَْلكُ ُ  ِدَيٍ  َوأَّ ا َوْقُت اْاَ َواِز . َوٌَْ قَى َوْقُت اْ تٌَِاِلِه إاَى غُُلوِب َشْ ِس ٌَْوِ  ِ .  َوٌَْدُ ُ  َوْقتُ ُ  ِنِْصِف اَ

 . َِإاَى آِ ِل أٌَّاِي ااتّْشِلٌ ِ 
429. Tanbih. Kalau musannif berkata : dan lontar jamrah, nescaya ianya lebih ringkas 
dan lebih elok supaya ia meliputi lontar jamrah „aqabah pada hari nahar, maka ianya 
wajib ditampung meninggalkannya dengan darah. Masuk waktunya dengan setengah 
malam nahar. Kekal waktu pilihannya hingga kepada ghurub matahari pada siangnya. 
Adapun waktu harusnya maka hingga kepada akhir hari-hari tasyrik. 
 

ٌِْلِه َكْونُ ُ َ ْ َي َ ّلاٍت، َوَكْونُ ُ  ٌٍَِد ِْلَنّ ُ اْاَواِلدُ، َوَكْونُ ُ  َِ َ ٍل  ٌَُْ ِزُ   َوٌُْشتََلطُ  ًِ َلْ ًِ ٌَْوِي اانّْ ِل َوَغ
 . ِأَْنَواِعِ ، َوقَْصدُ اْاَ ْلَ ى َوتََ قُُّ  إَصا َتِِ   ِاْاَ َ لِ 

430. Disyaratkan pada lontar hari nahar dan selainnya keadaannya tujuh kali dan 
keadaannya dengan tangan kerana ia yang warid dan keadaannya dengan batu maka 
memada ia dengan bagai-bagainya, dan kasad tempat lontaran dan tahkik kenanya 
dengan batu.  
 

ًَ تَْ تَ ُ َعلَى ،َواَْي ٌَْذكُُلوا  ًِ اْاَ ْلَ ى َ دًّا َ ْعلُوً ا: قَاَ  ااّط َِليُّ  ٌَْها َعلٌَي  ٌََْن َِ ً أَْ  ٌَْلِ  ٌَْل أَّ  كُّ  َ ْ َلٍة َعلَ  َغ
ًَ اّاُ َعْن ُ  .اْْلَْلِض َوََل ٌَْ عُدُ َعْن ُ اْ تٌَِاًطا ًُّ َلِ  اْاَ ْ َلةُ ُ ْ تََ ُي اْاَ َصى ََل َ ا َ اَ  ِ ْ  : َوقَْد قَاَ  ااّشا ِِع

ٌَْس اََها إَّل َوْ  ٌ . اْاَ َصى ِلٌَ   ِثَََلثَِة أَْذُلعٍ ِ ْ  َ ائِِل اْاَ َوانِِب إَّل  ًِ َ ْ َلِة اْاعَقَ َِة،  َلَ َوَ دّهُ  َْعُض اْاُ تَأَّ ِ
 .َواِ دٌ، َوهَُو قَِلٌٌب ِ ّ ا تَقَدّيَ 

431. Kata Thabari : mereka tidak sebutkan pada tempat lontar sebarang had yang 
dimaklumi, walaubagaimanapun setiap jamrah ada tanda di atasnya, maka sayugia 
bahawa dia melontar dibawahnya di atas tanah dan tidak jauh darinya kerana cermat. 
Kata Syafi‟e r.a : jamrah adalah tempat terkumpul anak batu bukan tempat anak batu 
yang menggolek. Sebahagian ulamak mutakhir menghadkannya dengan tiga hasta dari 
sekelian pihak-pihaknya, melainkan pada jamrah „aqabah maka tidak ada baginya 
melainkan muka yang satu, yang mana ia dekat dengan apa yang telah lalu. 
 

 َواْاُ ْعتََ دُ أَنّ ُ ُلْكٌ  َعلَى .َعلَى اْاقَْوِ   ِأَنّ ُ اْ تِ َاَ ةُ َ ْ ظُوٍل َوهَُو َ ْلُ وحٌ  (اْاَ ْلُ   )اْاَواِ ُب ااثّاِاُث  (َو  )
ِّفَاَ  َعلَى ُلْكنٌِّتِ ِ  َ اُي اَِلت ُح ِاْلُ َصنِِّف َ ا ذََكَلهُ ِ َ  . اْاقَْوِ  اْْلَْظَهِل أَنّ ُ نُ ٌُك َكَ ا َ ّل،  َْ  نَقََ  اإْلِ َوِ ٌنَئٍِذ ٌَُصّ ِ

 .اْاعَدَِد  ِِإْ دَاِ  َهذَا اْاَ ْلُ وحِ  ِاْاَ  ٌِِت  ُِ ْزدَِافَةَ،  َِإنّ ُ َواِ ٌب َعلَى اْْلََصّحِ َوٌُْ  َُل تَْلكُ ُ  ِدَيٍ 
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432. Perkara wajib yang ketiga (cukur) di atas pendapat dengan bahawa ia 
pengharusan perkara yang ditegah yang mana ianya dhaif. Yang muktamad bahawa ia 
rukun di atas pendapat yang paling zahir bahawa ianya amalan nusuk sepertimana 
telah lalu, bahkan Imam menakalkan ittifak di atas keadaan rukunnya. Ketika itu dia 
mengesahkan bagi musannif bilangan yang dia sebutkan, dengan menggantikan yang 
dhaif ini dengan mabit di Muzdalifah, maka ianya wajib di atas yang paling sahih, dan 
ditampung meninggalkannya dengan dam. 
 

 ِ ٌْ  َِإّ  دَ ََي قَْ َ  اانِّْصِف ااثّانًِ اَِزَ  ُ اْاعَْودُ،  َِإْ  اَْي ٌَعُْد َ تّى . َواْاَواِ ُب  ٌِِ  َ اَعةٌ  ًِ اانِّْصِف ااثّانًِ ِ ْ  االّ
 .َطلََي اْافَْ ُل اَِزَ  ُ دَيٌ 

433. Yang wajib pada mabit itu sesaat pada setengah kedua daripada malam. Maka 
apabila dia bertolak sebelum setengah yang kedua lazim dia kembali, maka jika dia 
tidak kembali hingga terbit fajar melaziminya dam.  
 

 َوهَُو َ ْ عُوَ  َ َصاةً، ِ ْنَها َ ْ ٌي ِاَلْ ًِ ٌَْوِي اانّْ ِل َواْا َاقًِ َوهَُو ثَََلٌث ،َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَأُْ ذَ ِ ْنَها َ َصى ااّلْ ًِ 
 .َوِ تُّوَ  َ َصاةً ِْلٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  كُ ُّ َواِ ٍد إْ دَ  َوِعْشُلوَ  َ َصاٍة، ِاكُّ ِ َ ْ َلٍة َ ْ ُي َ َصٌَاتٍ 

434. Sunat bahawa dia mengambil anak batu untuk lontaran di Muzdalifah, iaitu tujuh 
puluh ketul anak batu, daripadanya tujuh untuk lontar hari nahar dan bakinya iaitu enam 
puluh tiga ketul untuk hari-hari tasyrik, setiap satunya dua puluh satu ketul anak batu, 
bagi setiap jamrah tujuh ketul. 
 

ًَ  ِقَْدِل َ َصى اْاَ ْذِف، هَُو دُوَ  اْْلُْنُ لَِة طُوًَل َوَعْلً ا  ِقَْدِل اْا َاقَِلَ  َوَ ْ  َعَ َز َعْ  ااّلْ ًِ أَنَاَب . َو ُّ  أَْ  ٌَْلِ 
َوإَِّل . َواَْو تََلَك َلْ ًٌا ِ ْ  َلْ ًِ ٌَْوِي اانّْ ِل أَْو أٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  تَدَاَلَك ُ  ًِ  َاقًِ أٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  أَدَاءً . َ ْ  ٌَْلِ ً َعْن ُ 

. اَِزَ  ُ دٌَي  ِتَْلِك َلْ ًٍ ثَََلَث َلَ ٌَاٍت  َأَْكثَلَ 
435. Sunat dia melontar dengan kadar anak batu yang kerikil iaitu yang kurang dari 
ruas jari panjang dan lebar dengan kadar kacang soya. Orang yang lemah dari melontar 
menggantikan orang yang melontar dari dirinya. Kalau dia meninggalkan satu lontar dari 
lontaran hari nahar atau hari-hari tasyrik dia memperdapatkannya pada baki hari-hari 
tasyrik di atas jalan tunai. Jika tidak, melaziminya dam dengan meninggalkan tiga 
lontaran maka lebih. 
 

ٌِْ  َكَ ا اَْو َ لََف ََل ٌَ ٌُِت  َِ َكاٍ  ََل ٌَْ نَُث إَّل  َِ  ٌٍِت  َواْاَواِ ُب ااّلا ُِي اْاَ  ٌُِت  ِِ نًى اٌََاِاً أٌَّاَي ااتّْشِلٌِ  ُ ْعَظَي االّ
 ِ ٌْ َشاَلةُ .   َِإْ  تََلَك ُ اَِزَ  ُ دَيٌ .ُ ْعَظَي االّ ٌْلَِة ااثّاِاثَِة ِاَ ْ  اَْي ٌَْنِفْل اانّفََل اْْلَّوَ  َكَ ا َ ّلْت اإْلِ َوَ َ  ُّ ُوُ وِب َ  ٌِِت االّ
 ِ ٌْ  .إاَ

436. Perkara wajib yang keempat : mabit di Mina pada malam hari-hari tasyrik pada 
kebanyakan malamnya sepertimana, kalau dia bersumpah tidak bermalam pada satu 
tempat tidak batal sumpahnya melainkan dengan bermalam pada kebanyakkan 
malamnya. Maka jika dia meninggalkannya melaziminya dam. Tempat wajib mabit 
malam ketiga itu adalah bagi orang yang tidak nafar nafar awal sepertimana telah lalu 
isyarat kepadanya. 
 

ْ َلايِ  ُز َعْ  ُ َ ّلَ اِت اإْلِ  .َواْاَواِ ُب اْاَ اِ ُس ااتَّ لُّ
437. Perkara wajib yang kelima : memelihara dari perkara-perkara haram pada ihram.  
 

ٌَْس ِ ْ  اْاَ نَاِ ِك َعلَى اْاُ ْعتََ دِ  ٌِْل نَْ ِو َ ائٍِض َكنُفََ اَء . َوأَّ ا َطَواُف اْاَودَاعِ  َُهَو َواِ ٌب ُ ْ تَِق ٌّ اَ  ٌََِ ُب َعلَى َغ
ٌَْل َ اّاٍ َوُ ْعتَِ ٍل، أَْو  َاَلقََها ِاَ فٍَل قَِصٌٍل َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  ًٌّا أَْو َغ  َواَْو َ ّكِ

 َِإْ  . َوٌُْ  َُل تَْلكُ ُ  ِدَيٍ .  ِِفَلاِ  َ ّكةَ
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 ِ ٌْ َوإِْ  َ َكَث  َْعدَ ااّطَواِف ََل ِاَصََلِة أُقٌَِ ْت أَْو . َعادَ  َْعدَ  َِلاقِِ   ََِل َطَواٍف قَْ َ  َ َ ا َِة اْاقَْصِل َوَطاَف  َََل دََي َعلَ
 .شُْ ِ  َ فٍَل َكِشَلاِء َزاٍد أََعادَ ااّطَوافَ 

438. Adapun tawaf wada‟ maka ianya wajib yang tersendiri bukannya sebahagian 
daripada amalan nusuk di atas yang muktamad. Maka wajib ia di atas selain umpama 
yang berhaid seperti yang bernifas dengan sebab meninggalkan Makkah walaupun dia 
penduduk Makkah atau bukan orang yang mengerjakan haji dan umrah, atau dia 
meninggalkannya kerana safar yang pendek sepertimana didalam Majmuk. Ditampung 
meninggalkannya dengan dam. Maka jika dia kembali selepas meninggalkan Makkah 
tanpa tawaf sebelum jarak qasar dan dia tawaf maka tidak ada dam di atasnya. Jika dia 
diam selepas tawaf bukan kerana sembahyang yang telah diqamatkan atau kerana 
urusan safar seperti beli bekalan dia mengulang tawaf. 
 

ٌِْل : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ  َوَ لَّي َواَْو ِا َ ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ٌِْت َوااّصََلِة  ٌِِ  َوشُْلُب َ اِء َزْ َزَي َوِزٌَاَلةُ قَْ ِل اانّ ِ ٌَُ  ُّ دُُ وُ  اْا َ
ٌْ ِ .َ اّاٍ َوُ ْعتَِ لٍ   َِإذَا .  َو ُّ  ِاَ ْ  قََصدَ اْاَ ِدٌنَةَ ااّشِلٌفَةَ ِاِزٌَاَلتِِ  أَْ  ٌُْكثَِل  ًِ َطِلٌِقِ  ِ ْ  ااّصََلِة َوااّ ََلِي َعلَ

ٌَْ  قَْ ِلِه َوِ ْن َِلِه َوَصلّى تَِ ٌّةَ اْاَ ْ ِ ِد  َِ انِِب اْاِ ْن َِل، ثُّي َوقََف ُ ْ تَْد َِل  َ  ًَ دََ َ  اْاَ ْ ِ دَ قََصدَ ااّلْوَ ةَ َوِه
 أَْذُلعٍ  َاِلَو اْاقَْلِب ِ ْ  َعلَِ  اادُّْنٌَا، َوٌَُ لُِّي  ََِل َلْ يِ 

اْاِقْ لَِة ُ ْ تَْق َِ  َلأِْس اْاقَْ ِل ااّشِلٌِف، َوٌَْ عُدُ َعْن ُ نَْ َو أَْل َعَةَ
ٌِْ  َوَ لَّي، ثُّي ٌَتَأَّ ُل َصْوَب ٌَِ ٌنِِ  قَْدَل ِذَلاعٍ  ٌََُ لُِّي َعلَى  ٌْك ٌَا َل ُوَ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ َصْوٍت، َوأَقَلُّ ُ ااّ ََلُي َعلَ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنُهَ ا، ثُّي ٌَْلِ ُي إاَى َ ْوقِِفِ  اْْلَّوِ  قُ َااَةَ َوْ ِ   أَ ًِ  َْكٍل، ثُّي ٌَتَأَّ ُل قَْدَل ِذَلاعٍ  ٌََُ لُِّي َعلَى عَُ َل َلِ 

ٌِْ  َوَ لَّي َوٌَتََوّ ُ   ِِ   ًِ َ ّ ِ نَْفِ ِ  َوٌَْ تَْشِفُي  ِِ  إاَى َل ِّ ِ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ َوإِذَا أََلادَ ااّ فََل َودَّع اْاَ ْ ِ دَ . اانّ ِ
ٌِْ  َوأَتَى اْاقَْ َل ااّشِلٌَف َوأََعادَ نَْ َو ااّ ََلِي اْْلَّو ِ   . َِلْكعَتَ

439. Tanbih. Sunat masuk baitullah dan sembahyang padanya dan minum air zamzam 
dan ziarah kubur nabi s.a.w.m walaupun bagi orang yang tidak mengerjakan haji dan 
umrah. Sunat bagi orang yang menuju Madinah syarifah untuk ziarahnya 
membanyakkan selawat dan salam ke atasnya pada jalannya. Maka apabila dia masuk 
masjid dia menuju raudhah iaitu kawasan yang di antara kuburnya dan mimbarnya dan 
dia sembahyang tahiyyat masjid disebelah mimbar kemudian dia berdiri 
membelakangkan kiblat mengadap kepala kubur yang mulia. Dia jauh darinya kadar 
empat hasta, hal keadaan dia lapang hati dari sangkutan-sangkutan dunia, dia memberi 
salam tanpa meninggikan suara, sekurang-kurangnya “ ُ َعلَْيِه  ِ َ لَّى ا َّ السََّ ُم َعلَْيا يَا َرسُوَل ا َّ
 Kemduian dia berundur kearah kanannya kadar sehasta maka dia memberi salam .”َوَسلَّمَ 
ke atas Abu Bakar kemudian undur kadar sehasta maka memberi salam ke atas Umar 
r.a kemudian kembali ketempat dia berdiri mula-mula tadi mengadap muka nabi s.a.w.m 
dan bertawassul dengannya pada hak dirinya dan meminta syafaat dengannya kepada 
Tuhannya. Apabila dia hendak bermusafir dia buat perpisahan dengan masjid dengan 
dua rakaat dan mendatangi kubur yang mulia itu dan mengulang umpama salam yang 
pertama itu. 
 

ٌِ  َعلَى اْاُ َوّ دَِة َوَ َشى اْاُ َصنُِّف  ًِ  َْعِ َها (َ ْ ٌي ) َكثٌَِلةٌ اْاَ ْذكُوُل ِ ْنَها هُنَا  (َو ُنَُ  اْاَ ّجِ  ) ،  ِتَْقِدٌِي ااّ ِ
 .َعلَى َ ِعٌٍف َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ 

440. (Sunat-sunat haji) itu banyak yang disebutkan daripadanya disini (tujuh). 
Musannif berjalan pada sebahagiannya di atas yang dhaif sepertimana kamu akan tahu. 
 

ْ َلادُ  ): اْْلَّوُ   ،  َِإّ  اْاَ ّج (اْاعُْ َلِة  )أَْعَ اِ   (اْاَ ّجِ َعلَى  )أَْعَ اِ   (َوهَُو تَْقِدٌُي  ) . ًِ َعاٍي َواِ دٍ  (اإْلِ
ْ َلادُ، َوااثّانًِ ااتَّ تُُّي َوهَُو َعْك ُ ُ، َوااثّاِاُث اْاِقَلاُ   ِأَْ  ٌُْ ِلَي . َواْاعُْ َلةَ ٌَُؤدٌَّاِ  َعلَى ثَََلثَِة أَْوُ  ٍ  اْْلَّوُ  َهذَا اإْلِ

َوأَْ َ لَُها .  ِِهَ ا َ عًا  ًِ أَْشُهِل اْاَ ّجِ أَْو اْاعُْ َلِة ثُّي ٌَُ جُّ قَْ َ  شُُلوِعِ   ًِ َطَواٍف ثُّي ٌَْعَ ُ  َعَ َ  اْاَ ّجِ  ٌِِهَ ا
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ْ َلادُ إْ  اْعتََ َل َعاَ  ُ، ثُّي ااتَّ تُُّي أَْ َ ُ  ِ ْ  اْاِقَلا ِ  َوَعلَى كُّ ٍ ِ ْ  اْاُ تََ تِّيِ َواْاقَاِلِ  دٌَي إْ  اَْي ٌَكُونَا ِ ْ  . اإْلِ
ٌِْ  ِ ْن ُ .َ اِ ِلي اْاَ ْ ِ ِد اْاَ َلايِ   . َوهُْي َ ْ  َ َ اِكنُُهْي دُوَ  َ ْلَ لَتَ

441. Pertamanya (ifrad i.e menunggalkan) pada tahun yang satu. (Ia adalah 
mendulukan) amalan-amalan (haji di atas) amalan-amalan (umrah). Maka haji dan 
umrah ditunaikan di atas tiga wajah. Pertamanya ifrad ini, keduanya tamatu‟ iaitu 
„akasnya, ketiganya qiran dengan bahawa dia ihram dengan kedua-duanya sekali pada 
bulan-bulan haji atau umrah kemudian dia mengerjakan haji sebelum masuk pada tawaf 
kemudian dia melakukan amalan-amalan haji pada keduanya. Yang terafdhal daripada 
keduanya adalah ifrad jika dia berumrah pada tahunnya, kemudian tamattu‟ terafdhal 
dari qiran. Kena di atas setiap daripada orang yang mengerjakan tamaattu‟ dan qiran 
dam jika keduanya bukan dari orang yang hadhir masjidil haram. Mereka itu orang yang 
tempat tinggal mereka kurang dari dua marhalah darinya. 
 

 َوَ ْ  ََل ٌُْ ِ نَُها  ِاْاعََل ٌِِّة .إَّل ِعْندَ ااّلْ ًِ  ٌَُْ تََ بُّ ااتّْك ٌُِل  ٌِِ  دُونََها َوتَقَدَّي ِصٌ َتَُها (ااتّْل ٌَِةُ  )ااثّانٌَِةُ  (َو  )
 .ٌَأْتًِ  َِها  ِِلَ انِ ِ 

442. Keduanya (talbiah) melainkan di sisi lontar maka sunat takbir padanya bukan 
talbiah. Telah terdahulu sighahnya. Orang yang tidak pandai talbiah dengan bahasa 
arab mendatangkannya dengan lidahnya.  
 

 َلَْو دََ َ   َْعدَ .  َوتَقَدَّي أَنّ ُ ٌَْ تَاُّ  َِ ََلٍ  َو َِ اّاٍ دََ َ  َ ّكةَ قَْ َ  اْاُوقُوفِ .(َطَواُف اْاقُدُوِي  )ااثّاِاثَةُ  (َو  )
 .اْاُوقُوِف تَعٌََّ  َطَواُف اإْلِ َاَ ِة ِادُُ وِ  َوْقتِ ِ 

443. Ketiganya (tawaf qudum). Telah terdahulu bahawa ia khusus dengan orang yang 
halal dan yang haji yang memasuki Makkah sebelum wukuf. Maka kalau dia masuk 
selepas wukuf tertentu tawaf ifadhah kerana telah masuk waktunya. 
 

 .َعلَى َوْ ٍ  َ ِعٌٍف َواْْلََصحُّ أَنّ ُ َواِ ٌب َكَ ا َ لّ  (اْاَ  ٌُِت  ُِ ْزدَِافَةَ  )ااّلا ِعَةُ  (َو  )
444. Keempatnya (mabit di Muzfdalifah) di atas wajah yang dhaif. Yang paling sahih 
bahawa ianya wajib haji sepertimana telah lalu. 
 

  َِإْ  اَْي ٌَتٌََّ ْل  َِفً اْاِ ْ ِل،  َِإْ  اَْي ٌَتٌََّ ْل  َِفً اْاَ ْ ِ ِد،  َِإْ  .َ ْلَف اْاَ قَايِ  (َلْكعَتَا ااّطَواِف  )اْاَ اِ َ ةُ  (َو  )
ٌُْث َشاَء ِ ْ  اْاَ َليِ   .اَْي ٌَتٌََّ ْل  ََ 

445. Kelimanya (dua rakaat tawaf) dibelakang maqam Ibrahim. Maka jika ianya tidak 
termudah maka pada hijir, maka jika tidak termudah maka didalam masjidm maka jika 
tidak termudah maka dimana-mana dia hendak pada tanah haram. 
 

ٌْلَةَ َعَل َةَ ِْلَنّ ُ ِاَِلْ تَِلاَ ِة ََل ِالنُّ ُكِ  (اْاَ  ٌُِت  ِِ نًى  )ااّ اِدَ ةُ  (َو  ) ًَ .اَ ٌِْد َعَل َةَ اْاَ  ٌُِت  َِها اٌََاِا  َوَ َلَا  ِقَ
. ااتّْشِلٌِ   َِإنّ ُ َواِ ٌب َكَ ا َ ّل  ٌََانُ ُ 

446. Keenamnya (mabit di Mina) pada malam Arafah kerana ia untuk berehat bukan 
untuk nusuk. Keluar dengan kait Arafah oleh mabit padanya pada malam-malam tasyrik 
maka ianya perkara wajib sepertimana telah lalu keterangannya. 
 

ًَ ِاْلَ ّجِ  ُنٌَ  . َواْْلَْظَهُل أَنّ ُ َواِ ٌب َكَ ا َ ّل  ٌََانُ ُ . َعلَى قَْوٍ  َ ْلُ وحٍ  (َطَواُف اْاَودَاعِ  )ااّ ا ِعَةُ  (و  ) َوقَْد  َِق
ٌِْلهِ   .َكثٌَِلةٌ ذََكْلت ِ ْنَها ُ ْ لَةً  ًِ َشْلحِ ااتّْن ٌِِ  َوَغ

447. Ketujuhnya (tawaf wada‟) di atas satu pendapat yang dhaif. Yang lebih zahir 
bahawa ianya wajib haji sepertimana telah lalu keterangannya. Tinggal lagi bagi haji 
beberapa sunat yang banyak aku sebutkan sejumlahnya didalam syarah Tanbih dan 
selainnya. 
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ْ َلاِي َعْ  اْاَ ِ ٌِط  )ااّلُ ُ   (َوٌَتََ ّلدُ  ) ُوُ و ًا َكَ ا َ َزَي  ِِ  اانَّوِويُّ  ًِ َ ْ ُ وِعِ  َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ َوإِْ   (ِعْندَ اإْلِ
 .َ ااََف  ًِ َ نَاِ ِكِ  اْاكُْ َل   َقَاَ   ِاَِلْ تِْ  َابِ 

448. (Sunyi) lelaki (di sisi ihram dari pakaian berjahit) di atas jalan wajib sepertimana 
jazam Nawawi dengannya didalam Majmuk-nya, yang mana ia yang muktamad, 
sekalipun dia menyalahinya didalam Manasik Kubra-nya maka dia mengatakan dengan 
sunatnya. Kalau dia ibaratkan dengan “ ِ اْلُمِ ي” dengan dhammah mim dan dengan ha‟ 
ganti dari “ ِ اْلَمِخي” nescaya terutama supaya ia meliputi khuf dan libad dan apa yang 
dikait.  
 

َواَْو َع َّل  ِاْاُ ِ ٌِط  َِ ّيِ اْاِ ٌِي َو َِ اٍء ُ ْهَ لٍَة  َدََ  اْاَ ِ ٌِط  ِاْاَ اِء اْاُ ْعَ َ ِة اََكاَ  أَْواَى ِاٌَْشَ َ  اْاُ ّف َواالُّ َدَ 
ٌِْ   )نَْد ًا  (َوٌَْل َُس  ). َواْاَ ْن ُواَ  ٌْ ِ  (إَزاًلا َوِلدَاًء أَْ ٌََ  ٌِْ  َونَْعلَ ٌِْ  َوإَِّل  ََ ْ  ُواَ َوَ َلَا  ِااّلُ ِ  اْاَ ْلأَةُ . َ ِدٌدَ

 ِ ٌْ ٌِْل اْاَوْ ِ  َواْاَكفّ ٌِْهَ ا  ًِ َغ  .َواْاُ ْنثَى إْذ ََل نَْزَع َعلَ
449. (Dia memakai) di atas jalan sunat (akan izar putih dan rida‟ putih) yang baru. 
Jika tidak maka yang dibasuh dan dua selipar. Keluar dengan lelaki oleh perempuan 
dan khunsa kerana tidak ada bantahan di atas keduanya pada selain muka dan dua 
apak tangan.  
 

ْ َلايِ :  َْصٌ  +  َِ ّجٍ أَْو  (َوٌَْ ُلُي َعلَى اْاُ ْ ِلِي  ):  َوقَْد  َدَأَ  ِاْاِقْ ِي اْْلَّوِ   َقَاَ  . َوُ ْكِي اْافََواتِ  ًِ ُ َ ّلَ اِت اإْلِ
َوَ ا  ًِ َ ْعنَاهُ  (اُْ ُس اْاَ ِ ٌِط  )اْْلَّوُ  . (َعْشَلةُ أَْشٌَاَء  )اْاَ ْذكُوُل ِ ْنَها هُنَا . عُْ َلٍة أَْو  ِِهَ ا أُُ وٌل َكثٌَِلةٌ 

ٌِْل ذَِاَك  ًِ َ ِ ٌيِ  َدَنِِ  إذَا َكاَ   ٌْئَتِِ  َواْاَ ْلُزوِ  َواالّ ِِد، َ َواٌء أََكاَ  ِ ْ  قُْطٍ  أَْي ِ ْ  ِ ْلٍد أَْي َغ َكاْاَ ْن ُواِ َعلَى َه
ٌْئَِة اْاَ أْاُو َِة  ٌِ ِ   ِاٌَْ ُلَا َ ا إذَا اْلتَدَ   ِقَِ ٌٍا أَْو قَ َاٍء أَْو اتَّزَل  َِ َلاِوٌَ   َِإنّ ُ ََل ،َ ْعُ وًَل َعلَى قَْدِلِه َعلَى اْاَه

 . ِْدٌَةَ  ًِ ذَِاكَ 
450. Fasal pada perkara-perkara yang haram pada ihram dan hukum luput haji. Dia 
mulakan dengan bahagian pertama maka katanya (haram di atas yang 
berihram)dengan haji atau umrah atau dengan keduanya banyak perkara, yang 
disebutkan sebahagian darinya disini (sepuluh perkara). Pertamanya (pakai pakaian 
yang berjahit) dan apa yang pada maknanya seperti yang dikait di atas kelakuan yang 
dijahit dan yang dianyam samaada ianya dari kapas atau dari kulit atau dari selain 
demikian itu, pada semua tubuhnya apabila ia diperbuat di atas kadar tubuhnya, di atas 
kelakuan yang biasa padanya, supaya keluar keadaan apabila dia berselindang dengan 
qamis atau jubah atau memakai kain pakai dengan seluar maka tidak ada fidyah pada 
demikian itu.  
 

ٌِْ  َعْ  اْ ِ  عَُ َل  ٌِْ   }َواْْلَْصُ   ًِ ذَِاَك اْْلَْ  َاُل ااّصِ ٌَ ةُ َكَ  َِل ااّصِ ٌَ  ًّ َصلّى اّاُ َعلَ أَّ  َلُ ًَل َ أََ  اانّ ِ
ٌَِّاِب؟  َقَاَ   ََل ٌَْل َُس اْاقُُ َا َوََل اْاعََ ائَِي َوََل ااّ َلاِوٌََلِت َوََل اْا ََلانَِس َوََل : َوَ لَّي َ ا ٌَْل َُس اْاُ ْ ِلُي ِ ْ  ااث

ٌْئًا  ٌَِّاِب َش ٌِْ ، َوََل ٌَْل َُس ِ ْ  ااث ٌِْ ، َوْاٌَْقَطْعُهَ ا أَْ فََ  ِ ْ  اْاَكْع َ ٌِْ   َْلٌَْل َْس اْاُ فّ اْاِ فَاَف إَّل أََ دًا ََل ٌَِ دُ نَْعلَ
ٌِْ  } َزادَ اْا َُ اِليُّ . {َ ّ  ُ َزْعفََلاٌ  أَْو َوْلٌس   .{َوََل تَْنتَِقُب اْاَ ْلأَةُ َوََل تَْل َُس اْاقُفّاَز

451. Asal pada demikian itu khabar-khabar yang sahih seperti khabar dua kitab yang 
sahih dari Ibnu Umar bahawa seorang lelaki bertanya nabi s.a.w.m tentang apa yang 
boleh dipakai oleh orang yang berihram daripada pakaian, maka katanya : tidak boleh 
dia memakai gamis dan tidak serban dan tidak seluar dan tidak burnus dan tidak khuf 
melainkan seorang yang tidak mendapati selipar maka dia memakai khuf, dan 
hendaklah dia memotong khuf itu dari bawah buku lalinya. Tidak boleh dia memakai 
suatu daripada kain yang disentuh oleh za‟faran atau waras”. Menambah Bukhari “dan 
tidak boleh perempuan berniqab dan tidak memakai sarong tangan”. 
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 َ ا اْاِ ْكَ ةُ  ًِ ذَِاَك ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  َ ا ََل ٌُْل َُس َ ْ ُصوٌل  ِِ ََلِف ، َِإْ  قٌَِ  اا َُّؤاُ  َعّ ا ٌُْل َُس  َأُِ ٌَب  َِ ا ََل ٌُْل َسُ 
َ ا ٌُْل َُس إْذ اْْلَْصُ  اإْلِ َاَ ةُ، َو ٌِِ  تَْن ٌِ ٌ َعلَى أَنّ ُ َكاَ  ٌَْن َِ ً اا َُّؤاُ  َعّ ا ََل ٌُْل َُس َو ِأَّ  اْاُ ْعتَ ََل  ًِ اْاَ َواِب 

ُ  اْاَ ْقُصودَ َوإِْ  اَْي ٌَُطا ِْ  اا َُّؤاَ  َصِلًٌ ا  .َ ا ٌََ ّصِ
452. Maka jika dikatakan : pertanyaan itu tentang apa yang boleh dipakai maka 
dijawab dengan apa yang tidak boleh dipakai, maka apa hikmah pada demikian itu. Aku 
jawab dengan bahawa apa tidak boleh dipakai terhad bersalahan apa yang boleh 
dipakai kerana asal padanya adalah harus, dan padanya ada penyedaran di atas 
bahawa sayugia bertanya tentang apa yang tidak boleh dipakai dan dengan bahawa 
yang diiktibarkan pada jawab adalah apa yang menghasilkan maksud sekalipun tidak 
selari dengan soalan dengan jelas.  
 

َواَْو اْا ٌََاُض ااِّذي َوَلاَء اْْلُذُِ  َ َواٌء أََ تََل اْا َْعَض  (ااّلأِْس ِ ْ  ااّلُ ِ   ) َْعِض  (تَْ ِطٌَةُ  )ااثّانًِ  (َو  )
ٌُ  َواْاِ نّاُء ااثِّ ٌنَاِ ، َكاَ  اْْلَ َل أَْي ََل  َِ ا ٌُعَدُّ َ اتًِلا عُْل ًا، َ ِ ًٌطا  ٌْلََ اِ ، َوَكذَا ااّطِ ٌَْلهُ َكاْاِعَ اَ ِة َوااّط أَْو َغ

  ٌِْ ٌِْ  َوَ لَّي قَاَ   ًِ اْاُ ْ ِلِي ااِّذي َ ّل ِ ْ  َعلَى  َِعٌِلِه َ ٌِّتًا  }ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ُلوا : أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ََل تَُ ّ ِ
 . ِِ ََلِف َ ا ََل ٌُعَدُّ َ اتًِلا َكاْ تِْظََلٍ   َِ ْ ِ ٍ  َوإِْ  َ ّ  ُ  {َلأَْ  ُ  َِإنّ ُ ٌُْ عَُث ٌَْوَي اْاِقٌَاَ ِة ُ لَ ًٌِّا 

453. Keduanya (tutup) sebahagian (kepala pada lelaki) walaupun putih yang 
dibelakang telinga samaada dia menutup sebahagian yang lain atau tidak, dengan apa 
yang dibilangkan sebagai penutup pada uruf, samaada ianya berjahit atau tidak berjahit 
seperti serban dan songkok begitu juga tanah dan inai yang tebal kerana khabar dua 
kitab yang sahih bahawa nabi s.a.w.m berkata pada muhrim yang terjatuh dari atas 
untanya lalu mati : jangan kamu tutupkan kepalanya kerana dia dibangkitkan pada hari 
kiamat dalam keadaan bertalbiah. Bersalahan apa yang tidak dibilang sebagai penutup 
seperti berteduh dengan mahmil sekalipun ia menyentuhnya.  
 

ٌِْ  َواَِزَ تْ ُ اْاِفْدٌَةُ،  َِإْ  َكاَ  ِاعُْذٍل ِ ْ  َ ّلٍ أَْو  َْلٍد أَْو ُ دَاَواٍة َكأَْ   ٌِْل عُْذٍل َ ُلَي َعلَ  َِإْ  اَ َِس أَْو َ تََل ذَِاَك  ِ َ
ٌِْ  ِ ْلقَةً  ٌََُ وُز ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌِ  ِ ْ  َ َلاٍ  }ُ ِلَح َلأْ ُ ُ  ََشدّ َعلَ ٌْكُْي  ًِ اادِّ ، اَِكْ  تَْلَزُ  ُ اْاِفْدٌَةُ {َوَ ا َ عََ  َعلَ

 .قٌَِاً ا َعلَى اْاَ ْلِ   َِ  َِب اْْلَذَ 
454. Maka jika dia memakai atau demikian itu menutupi tanpa uzur haram ia di atasnya 
dan melaziminya fidyah. Maka jika ianya kerana uzur daripada panas atau sejuk atau 
rawatan seperti bahawa luka kepalanya maka diikatkan kain di atasnya maka harus ia 
kerana firman Allah taala “dan tidak kami jadikan keberatan di atas kamu pada ugama” 
akan tetapi melaziminya fidyah kerana kias di atas cukur dengan sebab kesakitan. 
 

ٌِْ  ِ ْ  اْاَ ْلأَِة  )ااثّاِاُث َ تُْل  َْعِض  (َو  ) َواَْو أََ ةً َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  َِ ا ٌُعَدُّ َ اتًِلا إَّل ِاَ اَ ٍة  (اْاَوْ ِ  َواْاَكفّ
 ٌََُ وُز َ َي اْاِفْدٌَِة، َوَعلَى اْاُ ّلِة أَْ  تَْ تَُل ِ ْن ُ َ ا ََل ٌَتَأَتّى َ تُْل َ ِ ٌيِ َلأِْ َها إَّل  ِِ  اْ تٌَِاًطا ِالّلأِْس إْذ ََل ٌُْ ِكُ  
اْ تٌِعَاُب َ تِْلِه إَّل  َِ تِْل قَْدٍل ٌَِ ٌٍل ِ ّ ا ٌَِلً اْاَوْ  َ، َواْاُ َ ا ََظةُ َعلَى َ تِْلِه  َِكَ اِاِ  ِاَكْونِِ  َعْوَلةً أَْواَى ِ ْ  
ٌَْس  اْاُ َ ا ََظِة َعلَى َكْشِف ذَِاَك اْاقَْدِل ِ ْ  اْاَوْ ِ ، َوٌُْؤَ ذُ ِ ْ  ااتّْعِلٌِ  أَّ  اْْلََ ةَ ََل تَْ تُُل ذَِاَك ِْلَّ  َلأَْ َها اَ

 . ِعَْوَلةٍ 
455. Ketiganya : tutup sebahagian (muka dan dua tapak tangan pada perempuan) 
walaupun amah sepertimana didalam Majmuk dengan apa yang dikirakan sebagai 
penutup, melainkan kerana hajat, maka harus ia serta fidyah. Jena di atas perempuan 
merdeka menutup darinya apa yang tidak terboleh menutup semua kepalanya 
melainkan dengan menutupnya, kerana cermat pada kepala, kerana tidak terboleh 
meratakan tutup kepala melainkan dengan tutup kadar yang sedikit daripada apa yang 
mengiringi muka. Memelihara di atas tutup kepala dengan sempurnanya kerana 
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keadaannya aurat terutama dari memelihara di atas mendedahkan kadar itu dari muka. 
Difaham dari ta‟lil bahawa amah tidak menutup demikian itu kerana kepalanya bukan 
aurat.  
 

ٌُْث  ٌِْ  َ ا ٌَْ تُُلهُ  ِنَْ ِو ثَْوٍب ُ تََ اٍف َعْن ُ  ِنَْ ِو َ َش ٍَة  َِ  َوإِذَا أََلادَْت اْاَ ْلأَةُ َ تَْل َوْ ِهَها َعْ  اانّاِس أَْلَ ْت َعلَ
 .ََل ٌَقَُي َعلَى اْا ََشَلِة َوَ َواٌء  َعَلَت  ِاَ اَ ٍة َكَ ّلٍ َو َْلٍد أَْي َلَ 

456. Maka apabila seorang perempuan hendak menutup mukanya dari orang ramai dia 
melabohkan ke atasnya apa yang menutupinya dengan umpama kain yang renggang 
darinya dengan umpama kayu sekira-kira ia tidak jatuh di atas kulitnya, samaada dia 
melakukannya kerana hajat seperti panas atau sejuk atau tidak.  
 

ٌِْلِه إَّل اْاقُفّازَ  ٌِْلِه  ًِ ااّلأِْس َوَغ ٌِْ  َوََل أََ ِدِهَ ا  ِِ  ِاْلَ ِدٌِث ،َواََها اُْ ُس اْاَ ِ ٌِط َوَغ ٌَْس اََها َ تُْل اْاَكفّ   َلَ
يِ  ٌِْ  ِ ْ  اْا َْلِد، تَْل َ ُ ُ اْاَ ْلأَةُ . اْاُ تَقَدِّ ٌِْ  ٌُْ َشى  ِقُْطٍ  َوٌَكُوُ  اَ ُ أَْزَلاٌل تَُزلُّ َعلَى ااّ اِعدَ ٌء ٌُْعَ ُ  ِاْلٌَدَ ًْ َوهَُو َش
ٌَْها ٌَْلهُ  . ًِ ٌَدَ  .َوُ َلادُ اْافُقََهاِء َ ا ٌَْشَ ُ  اْاَ ْ شُّو َوَغ

457. Boleh dia memakai yang berjahit dan selainnya pada kepala dan selainnya 
melainkan sarung tangan maka tidak boleh dia menutup dua tapak tangan dan tidak 
satu daripada keduanya dengannya kerana hadith yang terdahulu. Ia adalah suatu yang 
dibuat untuk dua tangan yang disumbatkan dengan kapas, dan ada padanya beberapa 
butang yang dibutangkan di atas dua lengan kerana sejuk, memakainya perempuan 
pada dua tangannya. Murad para fuqaha‟ adalah apa yang meliputi yang disumbat 
kapas dan yang tidak. 
 

َواَ ُ َ تُْل َوْ ِهِ  َ َي َكْشِف َلأِْ ِ  . ٌَْ ُلُي َعلَى اْاُ ْنثَى اْاُ ْشِكِ  َ تُْل َوْ ِهِ  َ َي َلأِْ ِ  َوٌَْلَزُ  ُ اْاِفْدٌَةُ : تَْن ٌِ ٌ 
ٌِْ  ِْلَنّا ََل نُوِ  َُها  ِااّشكِّ  َوٌَُ  ُّ أَْ  ََل ٌَْ تَتَِل  ِاْاَ ِ ٌِط ِاَ َواِز َكْونِِ  َلُ ًَل : قَاَ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  .َوََل  ِْدٌَةَ َعلَ

ٌِْلهِ   .َوٌُْ ِكُ  َ تُْلهُ  ِ َ
458. Tanbih. Haram di atas khunsa musykil menutup muka serta kepalanya dan 
melaziminya fidyah. Boleh dia menutup mukanya serta mendedahkan kepalanya dan 
tidak ada fidyah di atasnya kerana kita tidak mewajibkannya dengan syak. Katanya 
didalam Majmuk : sunat dia tidak menutup tubuh dengan yang berjahit kerana harus 
keadaannya lelaki dan boleh menutupnya dengan selainnya.  
 

 ( ِاادُّْهِ   )أَْي َشْعِل َلأِْس اْاُ ْ ِلِي أَْو ِاْ ٌَتِِ  َواَْو ِ ْ  اْ َلأٍَة  (ااّشْعِل  )أَْي تَْ ِلٌُح  (تَْلِ ٌُ   )ااّلا ُِي  (َو  )
ٌٍْت َوَشْ يٍ ُ ذَاٍب ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  ااتّْزٌٌِِ  اْاُ نَا ًِ ِاَ اِ  اْاُ ْ ِلِي  َِإنّ ُ أَْشعَُث أَْغ َُل َكَ ا َوَلدَ  ًِ  ٌَْل ُ َطٌٍّب َكَز َواَْو َغ
ٌَْ  اْاقَِلٌِ  َواْاَكثٌِِل َواَْو َواِ دَةً َكَ ا هَُو َظاِهُل َكََلِ ِهْي، َواَْو َكاَ  َشْعُل ااّلأِْس أَْو  اْاَ  َِل، َوََل  َْلَ   ًِ ااّشْعِل  َ
 .االِّْ ٌَِة َ ْ لُوقًا ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  تَْزٌٌِِ  ااّشْعِل َوتَْنِ ٌَتِِ   ِِ ََلِف َلأِْس اْْلَْقَلعِ َواْْلَْصلَيِ َوذَقَِ  اْْلَْ َلِد َِلْنتِفَاِء اْاَ ْعنَى
459. Keempatnya : (bersikat) iaitu menguraikan (rambut) iaitu rambut kepala muhrim 
atau janggutnya walaupun dari perempuan (dengan minyak) walaupun yang tidak 
diwangikan seperti minyak zaitun dan lemak yang dicairkan kerana padanya berhiasa 
yang menafikan kelakuan muhrim, maka dia orang yang kusut masai berdebu 
sepertimana yang warid pada khabar. Tidak ada beza pada rambut di antara yang 
sedikit dan yang banyak walaupun sehelai sepertimana ianya zahir kalam mereka, 
walaupun rambut kepala atau janggut dicukur kerana padanya berhias dan 
menyuburkannya, bersalahan kepala botak dan yang gugur rambutnya dan dagu budak 
remaja kerana ternafi makna.  
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َوأَْاَ َ  اْاُ ِ بُّ .  َواَ ُ أَْكلُ ُ َوَ ْعلُ ُ  ًِ َشّ ٍة َواَْو  َِلأِْ  ِ .َواَ ُ دَْهُ   َدَنِِ  َظاِهًلا َو َاِطنًا َوَ ائِِل َشْعِلِه  ِذَِاكَ 
ًُّ . ااّط َِليُّ  َِشْعِل االِّْ ٌَِة َشْعَل اْاَوْ ِ  َكَ اِ ٍب َوَشاِلٍب َوَعْنفَقَةٍ  ًُّ اْاِعَلاقِ ااتّْ ِلٌُي َظاِهٌل  ٌَِ ا اتَّصَ  : َوقَاَ  اْاَوِا

َوَهذَا . اْنتََهى. َوأَّ ا اْاَ اِ ُب َواْاُهْدُب َوَ ا َعلَى اْاَ ْ َهِة أَْي َواْاَ دِّ  َِفٌِ   ُْعدٌ .  ِاالِّْ ٌَِة َكااّشاِلِب َواْاعَْنفَقَِة َواْاِعذَالِ 
. هَُو ااّظاِهُل ِْلَّ  ذَِاَك ََل ٌُتََزٌُّ   ِ ِ 

460. Boleh dia meminyakkan tubuhnya zahir dan batin dan sekelian rambutnya dengan 
demikian itu. Boleh dia memakannya dan meletakkannya pada luka walaupun pada 
kepalanya. Muhibbu Tabari menghubungkan dengan bulu janggut akan bulu muka 
seperti kening dan misai dan janggut sepat. Kata Wali Iraqi: pengharamanya zahir pada 
apa yang bersambung dengan janggut seperti misaim dan janggut sepat dan tali 
tudung. Adapun kening dan bulu mata dan apa yang di atas dahi, iaitu dan pipi, maka 
padanya jauh. Intaha. Ini adalah yang zahir kerana demikian itu tidak dibuat perhiasan 
dengannya. 
 

َزااَِة اْاَوَ خِ ََل ِالتّْزٌٌِِ   ٌِْل نَتِْف َشْعٍل ِْلَّ  ذَِاَك إِلِ ٍ َونَْ ِوِه َكِ ْدٍل ِ ْ  َغ ًّ َوََل ٌُْكَلهُ َغْ ُ   َدَنِِ  َوَلأِْ ِ   َِ ْطِ 
َوِاْلُ ْ ِلِي اَِلْ تَِ اُي َواْافَْصدُ َ ا اَْي ٌُْقَطْي  ِِهَ ا . َوااتّْنِ ٌَِة، اَِكّ  اْْلَْواَى تَْلكُ ُ َوتَْلُك اَِلْكتَِ اِ  ااِّذي ََل ِطٌَب  ٌِ ِ 

 .َشْعلٌ 
461. Tidak makruh basuh tubuhnya dan kepalanya dengan khatmi dan umpamanya 
seperti bidara tanpa mencabut bulu kerana demikian itu untuk menghilangkan daki 
bukan untuk berhias dan menyuburkannya, akan tetapi terutama meninggalkannya dan 
meninggalkan bercelak yang tidak ada wangian padanya. Boleh muhrim berbekam dan 
berpetik selama tidak putus rambut dengan sebab keduanya.  
 

ْ َلاُ  َونَْ ُو ذَِاكَ .أَْي ااّشْعِل ِ ْ  َ ائِِل َ َ ِدهِ  (َ ْلقُ ُ  )اْاَ اِ ُس  (َو  )  }قَاَ  تَعَااَى .  َوِ ثُْ  اْاَ ْلِ  اانّتُْف َواإْلِ
 .َوَشْعُل َ ائِِل اْاَ َ ِد ُ ْلَ ٌ   ِ ِ . أَْي َشْعَلَها {َوََل تَْ ِلقُوا ُلُءوَ كُْي 

462. Kelimanya : (mencukurnya) iaitu rambut dari sekelian tubuhnya. Seumpama 
cukur adalah cabut dan bakar dan umpama itu. Firman Allah taala “dan jangan kamu 
cukur kepala kamu” iaitu rambutnya. Rambut sekelian tubuh dihubungkan dengannya. 
 

قٌَِاً ا َعلَى ااّشْعِل ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  ااتَّل ُِّ ، َواْاُ َلادُ ِ ْ  ذَِاَك اْاِ ْنُس ااّصاِدُ   (تَْقِلٌُي اْْلَْظفَاِل  )ااّ اِدُس  (َو  )
 . ِ َْعِض َشْعَلٍة أَْو ظُْفلٍ 

463. Keenamnya : (mengerat kuku) kerana kias di atas rambut kerana padanya 
bersenang-senang. Yang dikehendaki dengan demikian itu adalah jenis yang terbenar 
dengan sebahagian urat rambut atau kuku. 
 

ٌُب  )ااّ ا ُِي  (َو  ) ٌَْلهُ َواَْو أَْ َشَي،  َِ ا ٌُْقَصدُ ِ ْن ُ َلائَِ تُ ُ َغاِا ًا َواَْو َ َي ،(ااّطِ  َ َواٌء أََكاَ  اْاُ ْ ِلُي ذََكًلا أَْي َغ
ٌِْلِه َكاْاِ ْ ِك َواْاعُوِد َواْاَكا ُوِل َواْاَوْلِس َوهَُو أَْشُهُل ِطٌٍب  ِ ََِلِد اْاٌََ ِ  َوااّزْعفََلاِ  َوإِْ  َكاَ  ٌُْطلَُب ِالّصْ غِ  َغ
ٌِْ  َوَ لَّي  ًِ اْاَ ِدٌِث  ًٌْ ا، َ َواٌء َكاَ  ذَِاَك  ًِ َ ْل ُوِ ِ  َكثَْو ِِ  أَْي  ًِ  َدَنِِ ، ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ َوااتّدَاِوي أَ

ٌَِّاِب َ ا َ ّ  ُ َوْلٌس أَْو َزْعفََلاٌ   }اْاَ اّلِ  . ، َوَ َواٌء َكاَ  ذَِاَك  ِأَْكٍ  أَْو إْ عَاٍط أَْي اْ تِقَا ٍ {َوََل ٌَْل َُس ِ ْ  ااث
 . ٌََِ ُب َ َي ااتّْ ِلٌِي  ًِ ذَِاَك اْاِفْدٌَةُ 

464. Ketujuhnya (wangian), samaada muhrim itu lelaki atau selainnya walaupun dia 
orang yang tidak dapat mencium dengan apa yang dimaksudkan bau darinya pada 
ghalibnya walaupun bersama selainnya seperti kasturi dan gaharu dan kapur dan waras 
iaitu wangian yang paling masyhur dinegeri Yaman, dan za‟faran sekalipun ia digunakan 
untuk celupan dan perubatan juga, samaada demikian itu pada pakaiannya seperti 
kainnya atau pada tubuhnya kerana sabda nabi s.a.w.m didalam hadith yang lalu “tidak 
boleh dia memakai kain yang disentuh waras atau za‟faran”, dan samaada demikian itu 
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dengan dimakan atau dimasukkan pada hidung atau disuntikkan, maka wajib serta 
haram pada demikian itu oleh fidyah.  
 

ٌَب  ِ َدَنِِ  أَْو َ ْل ُوِ ِ  َعلَى اْاَوْ ِ  اْاُ ْعتَاِد  ًِ ذَِاَك  ِنَْفِ ِ  أَْو َ أْذُونِ ِ   َواَْو اُْ تُْهِلَك .َواْ تِْعَ ااُ ُ أَْ  ٌُْلِصَ  ااّطِ
ٌُب  ًِ اْاُ َ اِاِط اَ ُ  ِأَْ  اَْي ٌَْ َ  اَ ُ ِلٌٌح َوََل َطْعٌي َوََل اَْوٌ  َكأَْ  اُْ تُْعِ َ   ًِ دََواٍء َ اَز اْ تِْعَ ااُ ُ َوأَْكلُ ُ َوََل  ااّطِ

َوَ ا ٌُْقَصدُ  ِِ  اْْلَْكُ  أَْو ااتّدَاِوي َوإِْ  َكاَ  اَ ُ ِلٌٌح َطٌِّ َةٌ َكااتُّفّاحِ َواا ُّْن ُِ  َوَ ائِِل اْْلَ َاِزٌِل ااّطٌِّ َِة .  ِْدٌَةَ 
 .َكاْاُ ْصَطَكى اَْي ٌَْ ُلْي، َواَْي ٌَِ ْب  ٌِِ   ِْدٌَةٌ ِْلَّ  َ ا ٌُْقَصدُ ِ ْن ُ اْْلَْكُ  أَْو ااتّدَاِوي ََل  ِْدٌَةَ  ٌِ ِ 

465. Penggunaannya bahawa dia melekatkan wangian itu pada tubuhnya atau 
pakaiannya di atas wajah biasa pada demikian itu dengan sendirinya atua orang 
izinannya.  Kalau larut wangian pada benda yang bergaul dengannya dengan bahawa 
tidak kekal baginya bau dan tidak kecapan dan tidak warna seperti bahawa ia 
digunakan pada ubatan harus menggunakannya dan memakannya dan dan tidak ada 
fidyah. Apa yang dimaksudkan makan atau ubat dengannya sekalipun ia punya bau 
yang wangi serti epal dan sunbul38 dan sekelian biji-bijian yang wangi seperti mushtaki 
tidak haram dan tidak wajib fidyah padanya kerana apa yang dimaksudkan untuk makan 
dan ubat tidak ada fidyah padanya. 
 

ٌِْد  )ااثّاِ ُ  ٌَْ ُلُي َعلَى اْاُ ْ ِلِي  (َو  ) ٍ َودََ اَ ٍة أَْو َكاَ   (قَتُْ  ااّص ًّ ًٌّا َوْ ِشًٌّا َك َقَِل َوْ ِش إذَا َكاَ  َ أْكُوًَل  َّلِ
ٌَْ  َشاٍة َوَظْ ًٍ  ٍ أَْو  َ ًّ ٍ َوِ َ اٍل أَْهِل ًّ ٌَْ  ِ َ اٍل َوْ ِش ٌِْلِه، َكُ تََواٍِّد  َ ٌَْ  َغ ِ َو َ ًّ ّيِ اْاَوْ ِش ٌَْ  اْاَ أْكُوِ  اْا َّلِ  .ُ تََواِّدًا  َ

ٌْدُ اْا َّلِ  }أَّ ا اْْلَّوُ   َِلقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌْكُْي َص َي َعلَ  .، َوأَّ ا ااثّانًِ  َِلَِلْ تٌَِاطِ {َ ا دُْ تُْي ُ ُلً ا  }أَْي أَْ ذُهُ  {َوُ ّلِ
466. Kelapan yang haram di atas muhrim (bunuh buruan) apabila ianya dimakan, 
daratan yang liar seperti lembu liar dan ayam, atau ianya kacukkan di antara buruan 
daratan yang dimakan yang liar dan di antara selainnya seperti kacukkan di antara 
himar liar dan himar ahli atau di antara kambing dan kijang. Adapun yang pertama itu 
maka kerana firman Allah taala “diharamkan ke atas kamu buruan darat”, iaitu 
menangkapnya selama kamu berihram. Adapun yang kedua maka kerana cermat.  
 

ٌِْل  ٌَْ  َغ ٌَْ  ِذئٍْب َوَشاٍة، َوَ ا تََواّدَ  َ ٍ َ أْكُوٍ  َكااتَّواُِّد  َ ًّ ٌِْل َ أْكُوٍ  َوإِْنِ  ٍ َغ ًّ ٌَْ  َوْ ِش َوَ َلَا  َِ ا ذُِكَل َ ا تََواّدَ  َ
ٌَْ  ِ َ اٍل َوِذئْبٍ  ًٌّ َكاْاُ تََواِِّد  َ ٌِْ  أََ دُهَُ ا َوْ ِش ٌُْل َ أْكُوٍ  َك َْ ٍ   َََل ٌَْ ُلُي ،َ أْكُواَ ٌِْ  أََ دُهَُ ا َغ ٌَْ  أَْهِلٌّ  َوَ ا تََواّدَ  َ

ٍء ِ ْنَها ًْ ُض ِاَش  .ااتّعَلُّ
467. Keluar dengan apa yang disebutkan itu apa yang lahir di antara yang liar yang 
tidak dimakan dan yang jinak yang dimakan seperti kacukkan di antara serigala dan 
kambing, dan kacukkan di antara dua yang tidak dimakan satu daripadanya liar seperti 
yang lahir di antara himar dan serigala, dan kacukkan di antara dua yang dibela satu 
daripadanya tidak dimakan seperti baghal, maka tidak haram mengganggu suatu 
darinya.  
 

ْ َ اعِ، َكَ ا قَااَ ُ  ًِ  ٌِْلِه  ًِ اْاَ َلِي َعلَى اْاَ ََلِ   ِاإْلِ ّيِ َواْاُ تََواِِّد ِ ْن ُ َوِ ْ  َغ ًٌْ ا اْصِطٌَادُ اْاَ أْكُوِ  اْا َّلِ َوٌَْ ُلُي أَ
ٌِْ  أَنّ ُ  إّ  َهذَا اْا َلَدَ  }: ٌَْوَي  َتْحِ َ ّكةَ قَاَ   (ا  )اْاَ ْ ُ وعِ َواَْو َكاَ  َكا ًِلا ُ ْلتَِزَي اْْلَْ َكاِي، َوِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 

ٌْدُهُ  ٌُْل ااتّْنِفٌِل  {َ َلاٌي  ُِ ْلَ ِة اّاِ ََل ٌُْعَ دُ َشَ ُلهُ َوََل ٌُنَفُّل َص ٌِْدِه ِاُ ْ ِلٍي َوََل ِاَ ََلٍ ،  َ َ أَْي ََل ٌَُ وُز تَْنِفٌُل َص
 .َوقٌَِس  َِ ّكةَ  َاقًِ اْاَ َليِ . أَْواَى

468. Haram juga memburu binatang daratan yang dimakan dan yang lahir darinya dan 
dari selainnya pada tanah haram di atas orang yang halal dengan ijmak sepertimana 
yang dikatakan didalam Majmuk, walaupun dia kafir yang melazimi hukum-hukum islam, 
dan kerana khabar dua kitab yang sahih bahawa nabi s.a.w.m pada hari pembukaan 
                                                 
38

. sejenis tumbuhan yang wangi. 
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Makkah berkata “sungguhnya negeri ini haram dengan kehormatan Allah, tidak dicabut 
pokoknya dan tidak diganggu buruannya”, iaitu tidak harus mengkejutkan buruannya 
bagi yang beriharam dan tidak bagi yang halal, maka selain mengkejutkannya terutama. 
Dikiaskan dengan Makkah baki tanah haram. 
 

 َواْ تََلَز  ِاْاعَْقِد َعْ  ااّلْ عَِة  َََل . ِِوََلٌٍَة أَْو َوَكااٍَة، َوَكذَا قَ ُواُ ُ اَ ُ أَْو ِاَوِكٌِل ِ  (َعْقدُ اانَِّكاحِ  )ااتّاِ ُي  (َو  )
ٌِْ  َعلَى ااّصِ ٌحِ ِْلَنَّها اْ تِدَاَ ةُ نَِكاحٍ  . تَْ ُلُي َعلَ

 
469. Kesembilannya : (akad nikah) dengan walian atau wakilan. Begitu juga menerima 
nikah untuk dirinya atau untuk wakilnya. Dijaga-jagakan dengan akad dari rujuk maka 
tidak haram ia di atasnya di atas yang sahih kerana ia pengekalan nikah. 
 

ْ َ اعِ َواَْو ِا َِهٌَ ٍة  ًِ قُ ٍُ  ، ِِإْدَ اِ  اْاَ َشفَِة أَْو قَْدِلَها ِ ْ  َ ْقطُوِعَها (اْاَوْطُء  )اْاعَاِشُل  (َو  )   َِإنّ ُ ٌَْ ُلُي  ِاإْلِ
َوٌَْ ُلُي َعلَى . َوٌَْ ُلُي َعلَى اْاَ ْلأَِة اْاَ ََلِ  تَْ ِكٌُ  َزْوِ َها اْاُ ْ ِلِي ِ ْ  اْاِ َ اعِ ِْلَنّ ُ إَعانَةٌ َعلَى َ ْعِصٌَةٍ . أَْو دُ ُلٍ 

ََل  ( َِشْهَوٍة  )قَْ َ  ااتَّ لُِّ  اْْلَّوِ   ٌَِ ا دُوَ  اْافَْلاِ  (اْاُ  َاَشَلةُ  )َكذَا  (َو  )اْاَ ََلِ  ِ َ اعُ َزْوَ تِِ  اْاُ ْ ِلَ ِة 
ٌِْلَها  .َوَكذَا ٌَْ ُلُي اَِلْ تِْ نَاُء  ِاْاٌَدِ .  ِ َ

470. Kesepuluhnya (setubuh) dengan memasukkan hasyafah atau kadarnya dari yang 
putus hasyafah maka ianya haram dengan ijmak walaupun pada bahimah, pada kubul 
atau dubur. Haram di atas perempuan halal menyerah tubuh kepada suaminya yang 
muhrim untuk jimak kerana ia membantu di atas maksiat. Haram di atas yang halal 
jimak isterinya yang berihram. Begitu juga haram (bersentuh-sentuhan kulit) sebelum 
tahallul awal pada selain faraj (dengan syahwat), tidak dengan selainnya. Begitu juga 
haram mengeluarkan mani dengan tangan.  
 

اْْلتًِ  ٌََانَُها  ًِ اْافَْصِ   (اْاِفْدٌَةُ  )أَْي اْاُ َ ّلَ اِت اْاَ ْذكُوَلِة  (َ ِ ٌيِ ذَِاَك  )كُّ ِ َواِ ٍد ِ ْ   ( ًِ  )ٌَِ ُب  (َو  )
َواَْو َ اَ َي  َْعدَ اْاُ  َاَشَلِة . ،  َُوُ ودُهُ َكاْاعَدَيِ ( َِإنّ ُ ََل ٌَْنعَِقدُ  )  َََل  ِْدٌَةَ  ٌِِ  ،أَْو قَ ُواَ ُ  (إَّل َعْقدَ اانَِّكاحِ ) َْعدَهُ 

ٌِْ  ِادُُ وِاَها  ًِ  ِْدٌَِة اْاِ َ اعِ  .  َِشْهَوٍة أَْو اَِلْ تِْ نَاِء َ قََطْت َعْن ُ اْاِفْدٌَةُ  ًِ ااصُّوَلتَ
471. Wajib (pada) setiap satu daripada (semua demikian itu) iaitu perkara-perkara 
yang diharamkan yang disebutkan itu (oleh fidyah) yang akan datang keterangannya 
pada fasal selepasnya (melainkan akad nikah) atau menerima nikah maka tidak ada 
fidyah padanya (kerana ia tidak terjadi), maka ujudnya seperti tidak ujud. Kalau dia 
menjimak selepas bersentuh-sentuhan kulit dengan syahwat atau selepas 
mengeluarkan mani gugur fidyah darinya pada dua rupa masaalah ini kerana 
termasuknya pada fidyah jimak  
 

ٌء ِ ْ  ُ َ ّلَ اتِِ   (َوََل ٌُْفِ دُهُ  ) ًْ ْ َلاَي َش  َوإِْ  اَْي ٌُْنِزْ ، إذَا َوقََي  ًِ ، َقَطْ  (إَّل اْاَوْطُء  ًِ اْافَْلاِ  )أَْي اإْلِ
ْ َ اعِ، َو َْعدَهُ ِ ََل ًا ِْلَ ًِ َ نٌِفَةَ، ِْلَنّ ُ  اْاعُْ َلِة قَْ َ  اْافََلاوِ ِ ْنَها َو ًِ اْاَ ّجِ قَْ َ  ااتَّ لُِّ  اْْلَّوِ  قَْ َ  اْاُوقُوِف  ِاإْلِ

َواَْو َكاَ  اْاُ َ اِ ُي  ًِ اْاعُْ َلِة أَْو اْاَ ّجِ َلقٌِقًا أَْو ، َوْطٌء َصادََف إْ َلاً ا َصِ ًٌ ا اَْي ٌَْ ُصْ   ٌِِ  ااتَّ لُُّ  اْْلَّو ُ 
ًُ . أَْي ََل تَْل ُثُوا { َََل َل ََث  }َص ًٌِّا ُ َ ًٌِّزا، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ًَ َعلَى اْاَ  َِل اْ تَنََي .  َلَْفظُ ُ َ  ٌَل َوَ ْعنَاهُ اانّْه َواَْو  َِق

 .َواْْلَْصُ   ًِ اانّْهًِ اْقتَِ اُء اْافََ ادِ . ُوقُوعُ ُ  ًِ اْاَ ّجِ ِْلَّ  إْ  َاَل اّاِ تَعَااَى ِصْدٌ  قَْطعًا َ َي أَّ  ذَِاَك َوقََي َكثًٌِلا

472. (Tidak merosakkannya) iaitu ihram suatu dari perkara-perkara yang diharamkan 
(melainkan setubuh pada faraj) sahaja, sekalipun dia tidak iznzal, apabila ianya jatuh 
pada umrah sebelum selesai darinya dan pada haji sebelum tahallul awal sebelum 
wukuf dengan ijmak dan selepas wukuf bersalahan dengan Abu Hanifah kerana ia 
setubuh yang bertembong dengan ihram yang sahih yang tidak terhasil tahallul awal 
padanya, walaupun yang berjimak pada umrah atau haji itu seorang hamba atau kanak-
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kanak mumayyiz kerana firman Allah taala “maka tidak ada persetubuhan” iaitu 
janganlah kamu bersetubuh. Maka lafaznya khabar dan maknanya tegahan. Kalau kekal 
ia di atas khabar tertegah berlakunya pada haji kerana perkhabaran Allah taala benar 
dengan jazam serta bahawa demikian itu banyak berlaku. Asal pada tegahan menuntut 
rosak. 
 

ٍ أَْو َ ْ نُوٍ   َََل ٌَْف ُدُ ذَِاَك  ِِ َ اِع ِ .َوقَا ُوا اْاعُْ َلةَ َعلَى اْاَ ّجِ  ًّ ٌُْل اْاُ َ ٌِِّز ِ ْ  َص ِ َوَكذَا اانّاِ ً .  أَّ ا َغ
َواَْو أَْ َلَي َ اَ  اانّْزعِ . َواَْو أَْ َلَي ُ َ اِ عًا اَْي ٌَْنعَِقْد إْ َلاُ  ُ َعلَى اْْلََصحُّ  ًِ َزَوائِِد ااّلْوَ ةِ . َواْاَ اِهُ  َواْاُ ْكَلهُ 

ٌَْس  ِِ َ اعٍ  . َصّح  ًِ أََ ِد أَْوُ ٍ  ٌَْظَهُل تَْلِ ٌُ  ُ ِْلَّ  اانّْزَع اَ
473. Mereka mengkiaskan umrah di atas haji. Adapun yang tidak mumayyiz daripada 
kanak-kanak atau orang gila maka demikian itu tidak rosak dengan jimaknya. Begitu 
juga yang lupa dan yang jahil dan yang digagahi. Kalau seorang berihram dalam 
keadaan dia berjimak tidak terjadi ihramnya di atas yang paling sahih didalam Zawaid 
Raudhah. Kalau dia berihram ketika cabut sah ia pada satu daripada dua wajah yang 
zahir mentarjihkannya kerana cabut itu bukannya jimak. 
 

ًَ : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ  ِ ْ  ثَََلٍث َوِه ًُ ٌَْوِي اانّْ ِل َواْاَ ْلُ  أَْو ااتّْقِصٌُل : ٌَْ ُصُ  ااتَّ لُُّ  اْْلَّوُ   ًِ اْاَ ّجِ  ِِفْعِ  اثْنَ َلْ 
َوٌَِ  ُّ  ِِ  االُّْ ُس َوَ تُْل ااّلأِْس ِالّلُ ِ  َواْاَوْ ِ  ِاْلَ ْلأَِة، َواْاَ ْلُ  . َوااّطَواُف اْاَ تْ ُوعُ  ِااّ ْعًِ إْ  اَْي ٌَكُْ   َعََ  قَْ  ُ 

ٌْدُ  ٌُب َوااّص ًُّ  ِِإْ نَاٍد َ ٌٍِّد .َواْاقَْلُي َوااّطِ  َوََل ٌَِ  ُّ  ِِ  َعْقدُ اانَِّكاحِ َوََل اْاُ  َاَشَلةُ  ٌَِ ا دُوَ  اْافَْلاِ ِاَ ا َلَو  اانَّ ائِ
ٍء إَّل اانَِّ اَء  }َكَ ا قَااَ ُ اانَّوِويُّ  ًْ ٌْتُْي اْاَ ْ َلةَ َ ّ  اَكُْي كُ ُّ َش .  {إذَا َلَ 

474. Tanbih. Terhasil tahallul awal pada haji dengan melakukan dua dari tiga perkara, 
iaitu melontar hari nahar dan cukur atau gunting dan tawaf yang diikuti dengan sai‟e jika 
dia belum melakukan sebelumnya. Halal dengannya pakaian dan tutup kepala bagi 
lelaki dan muka bagi perempuan dan cukur dan kerat kuku dan wangian dan buruan. 
Tidak halal dengannya akad nikah dan tidak mubasyarah pada apa yang selain faraj 
kerana apa yang diriwayatan Nasai‟e dengan sanad-sanad yang baik sepertimana kata 
Nawawi “apabila kamu lontar jamrah halal bagi kamu tiap suatu melainkan perempuan”.  
 

ْ َ اعِ  ٌِْ  َ َصَ  ااتَّ لُُّ  ااثّانًِ، َوَ ّ   ِِ   َاقًِ اْاُ َ ّلَ اِت  ِاإْلِ  .َوإِذَا  َعََ  ااثّاِاَث  َْعدَ اَِلثْنَ

475. Apabila dia melakukan yang ketiga selepas dua itu terhasil tahallul tahani. Halal 
dengannya baki perkara-perkara haram dengan ijmak.  
 

ًَ ِ ْ  أَْعَ اِ  اْاَ ّجِ  تٌَْاُ   َِ ا  َِق ٌِْ  اإْلِ ٌُْل ُ ْ ِلٍي َكَ ا أَنّ ُ ٌَْ ُلُا ِ ْ  ،َوٌَِ ُب َعلَ ًُ َواْاَ  ٌُِت، َ َي أَنّ ُ َغ  َوهَُو ااّلْ 
ااّصََلِة  ِااتّْ ِلٌَ ِة اْْلُواَى َوتُْطلَُب ِ ْن ُ ااتّْ ِلٌَ ةُ ااثّانٌَِةُ، اَِكّ  اْاَ ْطلُوَب هُنَا َعلَى َ  ٌِِ  اْاُوُ وِب َوهُنَاَك َعلَى 

.  َ  ٌِِ  اانّْدبِ 
476. Wajib dia mendatangkan apa yang masih tinggal daripada amalan-amalan haji, 
iaitu melontar dan mabit serta bahawa ia bukan seorang yang berihram, sama 
sepertimana bahawa dia keluar dari sembahyang dengan salam pertama dan dituntut 
darinya salam kedua, akan tetapi yang dituntut disini di atas jalan wajib dan disana di 
atas jalan sunat.  
 

ٌَْس اََها إَّل تََ لٌُّ  َواِ دٌ ِْلَّ  اْاَ ّج ٌَطُوُ  َزَ نُ ُ َوتَْكثُُل أَْعَ ااُ ُ  َأُ ٌَِح  َْعُض ُ َ ّلَ اتِِ   ًِ َوْقٍت  أَّ ا اْاعُْ َلةُ  َلَ
ٌِْض ُ ِعَ  َِلْلتِفَاعِ  ٌُْض َواْاَ نَا َةُ اَّ ا َطاَ  َزَ ُ  اْاَ  َو َْعُ َها  ًِ َوْقٍت آَ َل  ِِ ََلِف اْاعُْ َلِة، َونَِظٌُل ذَِاَك اْاَ 
 .َ ْ ظُوَلاتِِ  َ ِ َّلِ  اْنِقَطاعُ اادِّي َواَِلْغتَِ اُ ، َواْاَ نَا َةُ اَّ ا قَُصَل َزَ نَُها ُ ِعَ  َِلْلتِفَاعِ َ ْ ظُوَلاتَِها َ ِ  ٌّ َواِ دٌ 

477. Adapun umrah maka tidak ada disana melainkan satu tahallul kerana haji itu 
panjang masanya dan banyak amalan-amalannya maka diharuskan sebahagian 
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perkara-perkara yang haram padanya pada satu waktu dan sebahagian lagi pada waktu 
yang lain, bersalahan umrah. Bandingan demikian itu haid dan janabah, tatkala panjang 
masa haid dijadikan dua kali bagi terangkat larangan-larangannya, putus darah dan 
mandi, sementara janabah itu tatkala pendek masanya dijadikan satu kali bagi terangkat 
larangan-larangannya. 
 

ْ َلاُي  (ََل ٌَْ ُلُا ِ ْن ُ  )إذَا َ اَ َي اْاُ ْ ِلُي  (َو  ) ًُّ  ًِ  َاِ ِد نُ ُِكِ  ِ ْ  َ ّجٍ ،( ِاْافََ اِد  )أَْي اإْلِ   َْ  ٌَِ ُب اْاُ ِ 
ْطََلِ  قَْوا  تَعَااَى  ِ }أَْو عُْ َلٍة إِلِ وا اْاَ ّج َواْاعُْ َلةَ ِاّ ٌَْ  ااّصِ ٌحِ َواْافَاِ دِ {َوأَتِ ُّ .  ،  َِإنّ ُ اَْي ٌَْفِصْ   َ

478. Apabila seorang muhrim berjimak (tidak keluar dia darinya) iaitu dari ihram 
(dengan rosaknya) bahkan wajib terus pada nusuknya yang rosak daripada haji atau 
umrah kerana itlak firman Allah taala “dan sempurnakanlah haji dan umrah bagi Allah”, 
maka ia tidak memperincikan di antara yang sahih dan yang rosak.  
 

ٌَْها اْاَ ّج  َِإنّ ُ ٌَِصحُّ َعلَى اْْلََصّحِ، َوٌَْنعَِقدُ  ْ َلاِي  ِاْاَ ّجِ  َاِ دًا أَْ  ٌُْفِ دَ اْاعُْ َلةَ  ِاْاِ َ اعِ ثُّي ٌُْدِ ُ  َعلَ َوُصوَلةُ اإْلِ
ْ َلايِ  َوإِذَا  ُئِْلت َعْ  إْ َلاٍي ٌَْنعَِقدُ  َاِ دًا  ََهِذِه : قَاَ   ًِ اْاَ َواِهِل  . َاِ دًا َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ ااّلْوَ ِة  ًِ  َاِب اإْلِ

َوأَّ ا إذَا أَْ َلَي َوهَُو ُ َ اِ ٌي  َلَْي ٌَْنعَِقْد إْ َلاُ  ُ َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ َزَوائِِد . ُصوَلتُ ُ َوََل أَْعلَُي اََها أُْ َل  ا هـ
 .ااّلْوَ ةِ 

479. Rupa ihram dengan haji yang rosak bahawa dia merosakkan umrahnya dengan 
jimak kemudian dia memasukkan haji ke atasnya maka ianya sah di atas yang paling 
sahih. Terjadi haji itu dalam keadaan rosak di atas yang paling sahih didalam Raudhah 
pada bab ihram. Katanya didalam Jawahir : apabila aku ditanya tentang ihram yang 
terjadi dalam keadaan rosak maka ini rupanya, dan aku tidak tahukan ada rupa 
masaalah lain untuknya. Intaha. Adapun apabila dia ihram sedang dia berjimak maka 
tidak terjadi ihramnya di atas yang paling sahih didalam Zawaid Raudhah. 
 

ٌِْلِه، َوذَِاَك  ِطُلُوعِ  (َوَ ْ   َاتَ ُ اْاُوقُوُف  ِعََل َةَ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااثّانًِ َوهَُو اْافََواُت  َقَاَ    ِعُْذٍل أَْو َغ
ٌِْ   (تََ لَّ   ) َْ ِل ٌَْوِي اانّْ ِل قَْ َ  ُ ُ وِلِه َعَل َاٍت، َو ِفََواتِِ  ٌَفُوُت اْاَ جُّ  ُوُ و ًا َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ، َونَّا َعلَ

ٌِْل أَْشُهِلهِ  ، ِائََّل ٌَِصٌَل ُ ْ ِلً ا  ِاْاَ ّجِ  ًِ َغ ْ َلاِي َكاْ تِدَائِِ  َواْ تِدَاُؤهُ ِ ٌنَئٍِذ ََل ٌَُ وزُ .  ًِ اْْلُّيِ  . َواْ تِدَاَ ةُ اإْلِ
480. Kemudian dia masuk pada bahagian kedua iaitu luput haji maka katanya (Siapa 
yang luput darinya wukuf di Arafah) dengan uzur atau selainnya, yang mana 
demikian itu dengan terbit fajar siang hari nahar sebelum dia hadhir pada Arafah, dan 
dengan luputnya luputlah haji, (dia bertahallul) di atas jalan wajib sepertimana didalam 
Majmuk dan dinaskan didalam al Umm, supaya dia tidak jadi seorang yang berihram 
dengan haji didalam selain bulan-bulannya. Mengekalkan ihram sama seperti 
memulakannya dan memulakannya ketika itu tidak harus. 
 

َ ِة  ٌََانَُها ( ِعُْ َلٍة  )َو ٌَْ ُصْ  ااتَّ لُُّ   ًَ  ِأَْلَكانَِها اْاَ ْ َ ِة اْاُ تَقَدِّ نَعَْي َشْلطُ إٌَ اِب ااّ ْعًِ أَْ   .أَْي  ِعََ ِلَها،  ٌََأْتِ
َعادَتِِ  َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َعْ  اْْلَْصَ ابِ . ََل ٌَكُوَ  َ عَى  َْعدَ َطَواِف قُدُويٍ  .  َِإْ  َكاَ  َ عَى اَْي ٌَْ تَْج إِلِ

481. Terhasil tahallul itu dengan (dengan umrah) iaitu dengan mengerjakannya, maka 
dia mendatangkan rukun-rukunnya yang lima yang terdahulu keterangannya. Na‟am, 
syarat mewajibkan sai‟e adalah bahawa dia belum sai‟e selepas tawaf qudum, maka jika 
dia telah sa‟ie tidak perlu dia mengulanginya sepertimana didalam Majmuk dari ashab 
Syafi'e.  
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ٌِْ  اْاقََ اُء  ) ْ َ اِد، ، َْوًلا ِ ْ  قَا ٍِ  ِاْلَ ّجِ ااِّذي  َاتَ ُ  ِفََواِت اْاُوقُوفِ  (َوَعلَ  َ َواٌء َكاَ   َْلً ا أَْو نَْفًَل َكَ ا  ًِ اإْلِ
  َِإْ  نََشأَ َعْن ُ  ِأَْ  أُْ ِصَل  ََ لََك .َوإِنَّ ا ٌَِ ُب اْاقََ اُء  ًِ  ََواٍت اَْي ٌَْنَشأْ َعْ  َ ْصلٍ . ِْلَنّ ُ ََل ٌَْ لُو َعْ  تَْقِصٌلٍ 

ٌِْ  ِْلَنّ ُ  َذََ  َ ا  ًِ ُوْ ِع ِ   .َطِلٌقًا آَ َل  َفَاتَ ُ اْاَ جُّ َوتََ لَّ   ِعََ ِ  عُْ َلٍة  َََل إَعادَةَ َعلَ

482. (Di atasnya kadha) dengan segera pada tahun depan untuk haji yang luput 
darinya dengan luput wukuf itu, samaada ianya fardhu atau sunat sepertimana pada 
merosakkannya kerana tidak sunyi dia dari cuai. Hanyalah wajib kadha pada luput yang 
tidak terjadi dari sekatan jalan. Maka jika ia terjadi darinya dengan bahawa dia disekat 
jalan maka dia melalui jalan lain maka luput haji darinya dan dia bertahallul dengan 
amalan umrah maka tidak ada ulangan di atasnya kerana dia telah memberikan apa 
yang dia mampu. 
 

ْ ََلِي  ِاْاقََ اِء َوََل َوْقَت اََها ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  اْاُ َلادَ  ِاْاقََ اِء اْاقََ اُء االُّ َِويُّ ََل :  َِإْ  قٌَِ   ٌَْف تُوَصُف ِ ّ ةُ اإْلِ َك
 ًُّ ْ ََلِي َ َي اْاَ ّجِ َكَ ا قَااَ ُ  ًِ . ِْلَّ  َ ا أَْ َلَي  ِِ  تََ ٌَّ  َوْقتُ ُ : َوقٌَِ  . اْاقََ اُء اْاَ ِقٌِق َوٌَْلَزُ  ُ قََ اُء عُْ َلِة اإْلِ

ْ ََليِ   .ااّلْوَ ِة ِْلَّ  عُْ َلةَ ااتَّ لُِّ  ََل تُْ ِزُ  َعْ  عُْ َلِة اإْلِ

483. Maka jika dikatakan : bagaimana disifatkan haji islam dengan kadha sedangkan 
tidak ada waktu baginya? Aku jawab dengan bahawa yang dikehendaki dengan kadha 
ini adalah kadha pada bahasa bukan kadha yang sebenar. Dikatakan kerana dia tatkala 
berihram denganya jadi sempitlah waktunya. Lazim dia mengkadha umrah islam serta 
kadha haji sepertimana dikatakan didalam Raudhah kerana umrah tahallul tidak 
memadai dari umrah islam.  
 

ٌِْ  َ َي اْاقََ اِء  (َو  ) ًٌْ ا َوهَُو َكدَِي ااتَّ تُّيِ َوَ ٌَأْتًِ (اْاَهْدُي  )َعلَ
. أَ

484. Kena juga di atasnya (hadiah) bersama dengan kadha itu. Hadiah itu sama 
seperti dam tamattu‟. Akan datang keterangannya.  
 

ٌَْل اْاُوقُوِف أَْو ِ ْ  أَْلَكاِ  اْاعُْ َلةِ  (َوَ ْ  تََلَك ُلْكنًا  )  َ َواٌء أَتََلَك ُ َ َي إْ َكاِ   ِْعِلِ  أَْي ََل ،ِ ْ  أَْلَكاِ  اْاَ ّجِ َغ
ِ ْ  إْ َلاِ ِ   ) ِفَتْحِ اْاُ ثَنّاِة ااتّْ تٌِِّة َوَكْ ِل اْاُ ْهَ لَِة أَْي اَْي ٌَْ ُلْا  (اَْي ٌَِ ّ   )َكاْاَ ائِِض، قَْ َ  َطَواِف اإْلِ َاَ ِة 

  ِِ  ًَ ًَ َواْاَ ْلَ  ََل آِ َل ِاَوْقتَِها (َ تّى ٌَأْتِ أَّ ا تَْلُك اْاُوقُوِف . أَْي اْاَ تُْلوِك َواَْو  َْعدَ ِ نٌَِ  ِْلَّ  ااّطَواَف َوااّ ْع
.  َقَْد عُِلَف ُ ْكُ  ُ ِ ْ  َكََلِ ِ  َ ا ِقًا

485. (Orang yang meninggalkan satu rukun) daripada rukun-rukun haji selain wukuf 
atau daripada rukun-rukun umrah, samaada dia meninggalkannya serta terboleh 
melakukannya atau tidak seperti perempuan berhaid, sebelum tawaf ifadhah (tidak 
tahallul dia) iaitu tidak keluar dia (dari ihramnya hingga dia mendatangkannya) iaitu 
apa yang ditinggalkannya walaupun selepas beberapa tahun, kerana tawaf dan sai‟e 
dan cukur tidak ada akhir bagi waktunya. Adapun meninggalkan wukuf maka sungguh 
telah diketahui hukumnya dari kalamnya yang lalu. 
 

ِي ِذْكُلهُ َ َواٌء أَتََلَك ُ َعْ دًا أَْي َ ْهًوا أَْي َ ْهًَل  (َوَ ْ  تََلَك َواِ  ًا  )  (اَِزَ  ُ  )ِ ْ  َواِ  َاِت اْاَ ّجِ أَْو اْاعُْ َلِة اْاُ تَقَدِّ
. َوهَُو َشاةٌ َكَ ا َ ٌَأْتًِ (دٌَي ) ِتَْلِكِ  

486. (Orang yang meninggalkan satu yang wajib) daripada wajib-wajib haji atau umrah 
yang terdahulu disebutkan itu, samaada dia meninggalkannya di atas jalan sengaja atau 
lupa atau jahil, (melaziminya) dengan sebab meninggalkannya (oleh dam) iaitu seekor 
kambing seperti mana akan datang. 
 

ٌء  )ِ ْ   ُنَِ  اْاَ ّجِ أَْو اْاعُْ َلِة  (َوَ ْ  تََلَك  ُنّةً  ) ًْ  . َكتَْلِكَها ِ ْ  َ ائِِل اْاِع َادَاتِ ،(اَْي ٌَْلَزْ  ُ  ِتَْلِكَها َش
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487. (Orang yang meninggalkan satu sunat daripada sunat-sunat haji atau umrah 
(tidak melaziminya sesuatu dengan sebab meninggalkannya) sama seperti 
meninggalkannya dari ibadat-ibadat yang lain. 
 

َ اِء اْاَواِ  َِة َوَ ا ٌَقُوُي َ قَاَ َها+ ْ َلاِي  ) . َْصٌ   ًِ اادِّ َ اُء اْاَواِ  َةُ  ًِ اإْلِ  ِتَْلِك َ أُْ وٍل  ِِ  أَْو اْلتَِكاِب  (َواادِّ
ٍ َعْن ُ  ًّ دَُي ااتَّ تُّيِ، َودَُي اْافََواِت، َواادُّي :  َو َِطِلٌِ  اْا َْ ِط تِْ عَةُ أَْنَواعٍ ، َِطِلٌِ  اَِلْ تَِصالِ  (َ ْ َ ةُ أَْشٌَاَء )َ ْنِه

ٌِْد، َودَُي اْاِ َ اعِ، َودَُي اَِلْ تِْ تَاعِ،  ْ َصاِل، َودَُي قَتِْ  ااّص اْاَ نُوطُ  ِتَْلِك َ أُْ وٍل  ِِ ، َودَُي اْاَ ْلِ  َواْاقَْلِي، َودَُي اإْلِ
. َودَُي اْاِقَلا ِ 

488. Fasal pada dam-dam yang wajib dan apa yang berdiri pada tempatnya. 
(Dam-dam yang wajib pada ihram) dengan sebab meninggalkan perkara yang 
diperintahkan atau mengerjakan perkara yang dilarang (lima perkara) dengan jalan 
ringkas, dan dengan jalan panjang sembilan bagai : dam tamattu‟ dan dam luput dan 
dam yang digantungkan dengan meninggalkan perkara yang disuruh dan dam cukur 
rambut dan kerat kuku dan dam sekatan jalan dan dam bunuh buruan dan dam jimak 
dan dam istimta‟ dan dam qiran.  
 

َوااثَّ انٌَِةُ َ ْعلُوَ ةٌ ِ ْ  َكََلِ ِ  إْذ ااثََّلثَةُ اْْلَُوُ  دَاِ لَةٌ  ًِ تَْع ٌِِلِه .  ََهِذِه تِْ عَةُ أَْنَواعٍ أََ ّ  اْاُ َصنُِّف  ِاْْلَِ ٌِل ِ ْنَها
ًٌْ ا َوَ تَْعِلُف ااتّاِ َي إْ  .  ِاانُّ ُِك َكَ ا َ ٌَْظَهُل اَك، َودَُي اَِلْ تِْ تَاعِ دَاِ ٌ   ًِ تَْع ٌِِلِه  ِااتَّل ُِّ  َكَ ا َ ٌَْظَهُل اَك أَ

. َشاَء اّاُ تَعَااَى
489. Maka sembilan bagai ini musannif mengabaikan yang akhir darinya. Lapan 
diketahui dari kalamnya kerana tiga yang pertama itu masuk pada ibaratnya dengan 
“nusuk” sepertimana yang akan zahir bagi kamu dan dam istimta‟ masuk pada ibaratnya 
dengan “bersenang-senang” sepertimana akan zahir bagi kamu juga. Akan kamu tahu 
yang kesembilan insya Allah taala. 
 

َ اِء  (أََ دَُها  ) اْْلَّوُ  دَُي ااتَّ تُّيِ َوإِنَّ ا ٌَِ ُب . ، َوهَُو َشاِ ٌ  ِاثَََلثَِة أَْنَواعٍ (اادُّي اْاَواِ ُب  ِتَْلِك نُ ٍُك  )أَْي اادِّ
ْ َلاِي  ِاْاَ ّجِ ِ ْ  ِ ٌقَاِت  َلَِدهِ  : َوااثّاِاُث  .َوااثّانًِ دَُي اْافََواِت ِاْلُوقُوِف  َْعدَ ااتَّ لُِّ   ِعََ ِ  عُْ َلٍة َكَ ا َ لّ .  ِتَْلِك اإْلِ

َ ةِ  .  اادُّي اْاَ نُوطُ  ِتَْلِك َ أُْ وٍل  ِِ  ِ ْ  اْاَواِ  َاِت اْاُ تَقَدِّ
490. (Satu daripada) dam-dam itu (dam yang wajib dengan meninggalkan nusuk), 
yang mana ia meliputi tiga bagai. Pertamanya : dam tamattu‟. Ia hanyalah wajib dengan 
meninggalkan ihram haji dari miqat negerinya. Keduanya : dam luput wukuf selepas 
tahallul dengan amalan umrah sepertimana telah lalu. Ketiganya : dam yang 
digantungkan dengan meninggalkan perkara yang disuruh daripada wajib-wajib haji 
yang terdahulu itu. 
 

َوأَّ ا . َوَ ٌَأْتًِ  ٌََاُ  ااتّْقِدٌلِ . َوااتّْقِدٌلِ  (َعلَى ااتّْلتٌِِب  )أَْي اادُّي اْاَواِ ُب  ًِ َهِذِه اْْلَْنَواعِ ااثََّلثَِة  (َوهَُو  )
ٌِْ   ِقَْوِاِ   َوَوْقُت ُوُ وِب . ُ ْ ِزئَةٌ  ًِ اْْلُْ ِ ٌِّة أَْو  ُْ ُي  َدَنٍَة أَْو  ُْ ُي  َقََلةٍ  (َشاةٌ  ): ااتّْلتٌُِب  َُهَو َ ا أََشاَل إاَ

 َوٌَُ وُز ذَْ ُ  ُ إذَا  ََلَو ِ ْ  .اادِّي َعلَى اْاُ تََ تِّيِ إْ َلاُ  ُ  ِاْاَ ّجِ ِْلَنّ ُ ِ ٌنَئٍِذ ٌَِصٌُل ُ تََ تِّعًا  ِاْاعُْ َلِة إاَى اْاَ ّجِ 
.  اْاعُْ َلِة َواَِكّ  اْْلَْ َ َ  ذَْ ُ  ُ ٌَْوَي اانّْ لِ 

491. (Ianya) iaitu dam yang wajib pada bagai-bagai yang tiga ini adalah (di atas tertib) 
dan takdir. Akan datang keterangan takdirnya. Adapun tertib maka ia apa yang dia 
isyaratkan kepadanya dengan katanya : (seekor kambing) yang memadai pada korban 
atau satu pertujuh unta atau satu pertujuh lembu. Waktu wajib dam ini di atas orang 
yang mengerjakan haji tamattu‟ adalah ihramnya dengan haji kerana dia ketika itu 
menjadi orang yang bersenang-senang dengan boleh melakukan umrah hingga kepada 
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haji. Harus menyembelihnya apabila dia selesai dari umrah, akan tetapi yang terafdhal 
menyembelihnya pada hari nahar. 
 

َوَشْلطُ ُوُ و ِِ  أَْ  ََل ٌَكُوَ  ِ ْ  َ اِ ِلي اْاَ ْ ِ ِد اْاَ َلاِي، َوهَُو َ ْ  َ ْ َكنُ ُ دُوَ  َ َ ا َِة اْاقَْصِل ِ ْ  اْاَ َلِي، 
ْ َلاِي  َوأَْ  ٌُْ ِلَي  ِاْاعُْ َلِة  ًِ أَْشُهِل اْاَ ّجِ ِ ْ  ِ ٌقَاِت  َلَِدِه، َوأَْ  ٌَُ ّج  َْعدََها  ًِ َ نَتَِها َوأَْ  ََل ٌَعُودَ إاَى اإْلِ

ٌَْ  َ ّكةَ َ َ ا َةُ  ٌْنَ ُ َو َ َ  ًَ اْاقَْصِل  ِاْاَ ّجِ إاَى اْاِ ٌقَاِت ااِّذي أَْ َلَي ِ ْن ُ  ِاْاعُْ َلِة  َْعدَ ُ َ اَوَزِة اْاِ ٌقَاِت َوقَْد  َِق
َ اَءةِ  ٌِْ  دَُي اإْلِ   . َعَلَ

492. Syarat wajibnya bahawa dia bukan daripada orang-orang yang menghadhiri masjil 
haram, iaitu orang yang tempat tinggalnya kurang dari jarak qasar daripada tanah 
haram, dan bahawa dia ihram dengan umrah pada bulan-hulan haji dari miqat 
negerinya, dan bahawa dia mengerjakan haji selepasnya pada tahunnya, dan bahawa 
dia tidak kembali kepada ihram dengan haji kepada miqat yang dia ihram umrah darinya 
selepas melintasi miqat walhal kekal di antaranya dan di antara Makkah oleh jarak 
qasar maka kena di atasnya dam “perlakuan buruk”. 
 

تَاِلُك اانُّ ُِك َشاةً  ِأَْ  َعَ َز َعْنَها ِ  ًّا  ِأَْ   َقَدََها أَْو ثََ نََها، أَْو َشْلًعا  ِأَْ  َوَ دََها  ِأَْكثََل ِ ْ   ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  )
ٌِْ  أَْو َغاَب َعْن ُ َ ااُ ُ أَْو نَْ ُو ذَِاكَ  ٌِْ  ،ثََ ِ  ِ ثِْلَها، أَْو َكاَ  ُ ْ تَاً ا إاَ   ًِ َ ْوِ ِعِ  َوهَُو اْاَ َلُي، َ َواٌء أَقَدََل َعلَ

 َِصٌَاُي َعَشَلِة  ) ِ َلَِدِه أَْي ََل،  ِِ ََلِف َكفّاَلِة اْاٌَِ ٌِ ، ِْلَّ  اْاَهْدَي ٌَْ تَاُّ ذَْ ُ  ُ  ِاْاَ َلِي َواْاَكفّاَلةُ ََل تَْ تَاُّ  ِِ ، 
 َِصٌَاُي ثَََلثَِة أٌَّاٍي } أَْي اْاَهْدَي {  ََ ْ  اَْي ٌَِ ْد } ِاقَْوِاِ  تَعَااَى (  ًِ اْاَ ّجِ ) ِ ْنَها ( ثَََلثَةٌ )  َدَاََها ُوُ و ًا،  (أٌَّاٍي 

ْ َلاِي  ِِ ََلِف اادِّي، ِْلَّ  ااّصْوَي ِع َادَةٌ  َدَنٌِّةٌ  َََل ٌَُ وُز  { ًِ اْاَ ّجِ  ْ َلاِي،  َََل ٌَُ وُز تَْقِدٌُ َها َعلَى اإْلِ أَْي  َْعدَ اإْلِ
. تَْقِدٌُ َها َعلَى َوْقتَِها َكااّصََلِة َواادُّي ِع َادَةٌ َ اِاٌّةٌ  َأَْش َ َ ااّزَكاةَ 

493. (Maka jika) orang yang meninggalkan nusuk (tidak mendapat) kambing dengan 
bahawa dia lemah darinya pada hissi dengan bahawa dia tidak mendapatnya atau 
harganya atau pada syara‟ dengan bahawa dia mendapatnya lebih dari harga 
seumpamanya atau dia berhajat kepadanya atau ghaib hartanya darinya atau umpama 
demikian itu, pada tempatnya iaitu tanah haram, samaada dia kuasa di atasnya pada 
negerinya atau tidak, bersalahan kifarat sumpah kerana hadiah khusus disembelih pada 
tanah haram sementara kifarat tidak khusus dengannya (maka puasa sepuluh hari) 
sebagai gantinya di atas jalan wajib, (tiga) darinya (pada haji) kerana firman Allah taala 
“maka siapa yang tidak mendapat” hadiah “maka puasa tiga hari pada haji” iaitu selepas 
ihram dengan haji, maka tidak harus mendulukannya di atas ihram, bersalahan dam, 
kerana puasa adalah ibadat tubuh maka tidak harus mendulukannya di atas waktunya 
sama seperti sembahyang sementara dam adalah ibadat harta maka ia menyerupai 
zakat.  
 

ٌْ ِ .   ٌََْ ُلُي قَْ َ  َ اِدِس ِذي اْاِ ّ ةِ .َوٌُْ تََ بُّ َصْوُ َها قَْ َ  ٌَْوِي َعَل َةَ ِْلَنّ ُ ٌَُ  ُّ ِاْلَ اّاِ  ِْطُلهُ  . َوٌَُصوُ  ُ َوتَاِاٌَ
ٌِْ  تَْقِدٌُ َها َعلَى ٌَْوِي اانّْ لِ   َِإْ  أَّ َلَها َعْ  ٌَْوِي اانّْ ِل أَثَِي َوَصاَلْت . َوإِذَا أَْ َلَي  ًِ َزَ ٍ  ٌََ ُي ااثََّلثَةَ َوَ َب َعلَ

.  قََ اءً 
494. Sunat puasakannya sebelum hari Arafah kerana sunat bagi orang yang 
mengerjakan haji tidak pausa pada hari Arafah. Maka haram ia sebelum hari yang 
keenam zul hijjah. Dia puasakan hari keenam itu dan dan dua hari yang mengiringinya. 
Apabila dia berihram pada masa yang muat tiga hari itu wajib dia mendulukannya di 
atas hari nahar. Maka jika dia mentakhirkannya dari hari nahar dia berdosa dan jadilah 
ia kadha.  
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ٌَْس ااّ فَُل عُْذًلا  ًِ تَأِْ ٌِل َصْوِ َها ِْلَّ  َصْوَ َها ُ تَعٌٌَِّ  إٌقَاعُ ُ  ًِ اْاَ ّجِ  ِاانّّاِ  َوإِْ  َكاَ  ُ َ ا ًِلا  َََل . َواَ
 .َوََل ٌَُ وُز َصْوُ َها  ًِ ٌَْوِي اانّْ ِل َوَكذَا  ًِ أٌَّاِي ااتّْشِلٌِ   ًِ اْاَ ِدٌدِ . ٌَكُوُ  ااّ فَُل عُْذًلا  ِِ ََلِف َلَ َ ا َ 

495. Safar bukannya uzur pada mentakhirkan puasa tiga hari itu kerana puasanya 
terntentu dijatuhkan pada haji dengan nas. Jika dia bermusafir maka safarnya bukanlah 
keuzuran, bersalahan ramadhan. Tidak harus puasanya pada hari nahar, begitu juga 
pada hari-hari tasyrik pada kaul jadid.  
 

ِلٌَ   ًِ  ْ َلاِي  َِزَ ٍ  ٌَتََ ّكُ  ِ ْ  َصْوِي ااثََّلثَِة  ٌِِ  قَْ َ  ٌَْوِي اانّْ ِل، ِ ََل ًا ِا َْعِض اْاُ تَأَّ ِ ٌِْ  تَْقِدٌُي اإْلِ َوََل ٌَِ ُب َعلَ
.  َوٌَُ وُز أَْ  ََل ٌَُ ّج  ًِ َهذَا اْاعَايِ . ُوُ وِب ذَِاَك إْذ ََل ٌَِ ُب تَْ ِصٌُ  َ  َِب اْاُوُ وبِ 

496. Tidak wajib dia mendulukan ihram dengan masa yang terboleh dia puasa tiga hari 
itu padanya sebelum hari nahar, bersalahan sebahagian ulamak mutakhir pada wajib 
demikian itu kerana tidak wajib menghasilkan sebab wajibnya. Harus dia tidak 
mengerjakan haji pada tahun ini.  
 

ِّ َاعِ َوِاَْلَْ ِل  ِِ  َكَ ا  ًِ  َوٌَُ  ُّ ِاْلُ وِ ِل أَْ  ٌُْ ِلَي  ِاْاَ ّجِ ٌَْوَي ااتّْلِوٌَِة َوهَُو ثَاِ ُ  ِذي اْاِ ّ ِة ِاَِلت
 ِ ٌْ ًَ ٌَْوَي ااتّْلِوٌَِة َِلْنتِقَاِاِهْي،  ٌِِ  ِ ْ  َ ّكةَ إاَى ِ نًى.ااّصِ ٌَ   .َو ُّ ِ

497. Sunat bagi orang yang senang39 berihram dengan haji pada hari tarwiah iaitu 
yang kelapan zuhijjah kerana ittiba‟ dan kerana perintah dengannya sepertimana 
didalam dua kitab yang sahih. Dinamakan ia hari tarwiah kerana mereka berpindah 
padanya dari Makkah ke Mina. 
 

ٌِْهيْ  (إذَا َلَ َي  )أٌَّاٍي  (َ ْ عَةَ  )َصاَي  َْعدَ ااثََّلثَِة  (َو  ) ُ وَع إاَ  } ِاقَْوِاِ  تَعَااَى ،إاَى أَْهِلِ  َوَوَطنِِ  إْ  أََلادَ االُّ
ٌِْ  َوَ لَّي  {َوَ ْ عٍَة إذَا َلَ ْعتُْي   ََ ْ  اَْي ٌَِ ْد َهْدًٌا  َْلٌَُصْي ثَََلثَةَ أٌَّاٍي  ًِ اْاَ ّجِ َوَ ْ عَةً } : َوِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
ٌَْ ا ِ {إذَا َلَ َي إاَى أَْهِلِ   قَاَ ةَ  َِ ّكةَ َصاَ َها  َِها .  َََل ٌَُ وُز َصْوُ َها  ًِ ااّطِلٌِ  ِاذَِاكَ . ، َلَواهُ ااّش  َِإْ  أََلادَ اإْلِ
. َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْا َْ لِ 

498. Dan dia puasa selepas tiga hari itu (tujuh) hari (apabila dia kembali) kepada 
ahlinya dan watannya jika dia hendak kembali kepada mereka, kerana firman Allah taala 
“dan tujuh hari apabila kamu kembali” dan kerana sabda nabi s.a.w.m “maka siapa yang 
tidak mendapat hadiah maka hendaklah dia puasa tiga hari pada haji dan tujuh hari 
apabila dia balik kepada ahlinya”, meriwayatkannya dua syeikh. Maka kerana itu tidak 
harus puasakannya pada jalannya. Maka jika dia hendak bermukim di Makkah dia 
puasakannya di Makkah sepertimana katanya didalam al Bahri. 
 

َوٌُْندَُب تَتَا ُُي ااثََّلثَِة َوااّ ْ عَِة أَدَاًء َكانَْت أَْو قََ اًء ِْلَّ   ٌِِ  ُ  َادََلةً ِاقََ اِء اْاَواِ ِب َوُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف َ ْ  
  ًِ اْاَ ّجِ ِاِ ٌِ  اْاَوْقِت ََل ِاتَتَا ُيِ  .أَْوَ  َ ُ 

نَعَْي إْ  أَْ َلَي  ِاْاَ ّجِ َ اِدَس ِذي اْاِ ّ ِة اَِزَ  ُ َصْوُي ااثََّلثَِة ُ تَتَا ِعَةً
ٌِْلِه اَِزَ  ُ قََ اُؤَها.نَْفِ  ِ  .  َواَْو  َاتَتْ ُ ااثََّلثَةُ  ًِ اْاَ ّجِ  ِعُْذٍل أَْو َغ

499. Sunat berturutan tiga hari dan tujuh hari itu samaada tunai atau kadha kerana 
padanya segera kepada mengkadha yang wajib dan kerana keluar dari khilaf orang 
yang mewajibkannya. Na‟am, jika dia berihram dengan haji pada hari keenam zul hijjah 
melaziminya puasa tiga hari berturutan pada haji kerana sempit waktu bukan kerana 
turutan itu sendiri. Kalau luput darinya tiga hari itu pada haji dengan uzur atau selainnya 
lazim dia mengkadhanya. 
 

                                                 
39

. iaitu dapat menghasilkan dam. 
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ٌِْل إاَى  ٌَْ  ااّ ْ عَِة  ِقَْدِل أَْل َعَِة أٌَّاٍي ٌَْوِي اانّْ ِل َوأٌَّاِي ااتّْشِلٌِ  َوُ دِّة إْ َكاِ  ااّ  ٌْنََها َو َ ُ   ًِ قََ ائَِها  َ َوٌُفَّلِ
 .  َلَْو َصاَي َعَشَلةً ِوََلًء َ َصلَْت ااثََّلثَةُ، َوََل ٌُْعتَدُّ  ِاْا َِقٌِّة ِاعَدَِي ااتّْفِلٌ ِ .أَْهِلِ  َعلَى اْاعَادَِة اْا َاِا َِة َكَ ا  ًِ اْْلَدَاءِ 

500. Dia menceraikan pada mengkadha sepuluh hari itu di antara tiga hari dan di 
antara tujuh hari dengan kadar empat hari, hari nahar dan hari-hari tasyrik, dan kadar 
tempoh terboleh perjalanan kepada keluarganya di atas adat yang ghalib sepertimana 
pada yang tunai. Maka kalau dia puasakan sepuluh hari berturutan terhasil tiga hari dan 
tidak dikirakan bakinya kerana ketiadaan cerai.  
 

ْ  ِ  (َوااثّانًِ اادُّي اْاَواِ ُب  ِاْاَ ْلِ  َوااتَّل ُِّ   )  َوتَْكُ ُ  اْاِفْدٌَةُ  ًِ إَزااَِة ثَََلِث َشعََلاٍت أَْو .َكاْاقَْلِي ِ ْ  اْاٌَِد أَْو ااّلِ
. أَْي َشْعَلَها {َوََل تَْ ِلقُوا ُلُءوَ كُْي  }َوذَِاَك ِاقَْوِاِ  تَعَااَى . إَزااَِة ثَََلثَِة أَْظفَاٍل ِوََلًء  ِأَْ  اتَّ دَ ااّزَ اُ  َواْاَ َكا ُ 
َوااّشْعُل . َوأَّ ا ااظُّْفُل  َِقٌَاً ا َعلَى ااّشْعِل ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  ااتَّل ُّ ِ . َوَشْعُل َ ائِِل اْاَ َ ِد ُ ْلَ ٌ   ِِ   َِ اِ يِ ااتَّل ُّ ِ 

ْ َ اعِ .  َوقٌَِس  ِِ  اْْلَْظفَالُ .ٌَْصدُُ   ِااثََّلثَةِ  .  َوََل ٌُْعتَ َُل َ ِ ٌعُ ُ  ِاإْلِ
501. (Keduanya dam yang wajib dengan cukur rambut dan bersenang-senang) 
seperti kerat kuku dari tangan atau kaki. Sempurna fidyah itu pada menghilangkan tiga 
helai rambut atau menghilangkan tiga kuku berturutan dengan bahawa satu masanya 
dan tempatnya. Demikian itu kerana firman Allah taala “dan jangan kamu cukur kepala 
kamu” iaitu rambutnya. Rambut sekelian tubuh dihubungkan dengannya dengan 
menasabah bersenang-senang. Adapun kuku maka kias di atas rambut kerana padanya 
bersenang-senang. Rambut itu terbenar dengan tiga. Dikiaskan dengannya kuku-kuku. 
Tidak diiktibarkan semuanya dengan ijmak. 
 

تََْل َاتِ  ٌَْ  اانّاِ ً ِاْ ِْ َلاِي َواْاَ اِهِ   ِاْاُ ْلَ ِة ِاعُُ وِي اْْلٌَِة، َوَكَ ائِِل اإْلِ َوَهذَا  ِِ ََلِف . َوََل  َْلَ   ًِ ذَِاَك  َ
َ اتِِ  َِلْعتِ َاِل اْاِعْلِي َواْاقَْصِد  ٌِِ  َوهَُو  ٌِب َواادّْهِ  َواْاِ َ اعِ َوُ قَدِّ اانّاِ ً َواْاَ اِهِ   ًِ ااتَّ تُّيِ  ِاالُّْ ِس َوااّطِ

  .ُ ْنتٍَف  ٌِِهَ ا
502. Tidak ada beza pada demikian itu di antara yang lupakan ihram dan yang jahilkan 
haramnya kerana umum ayat itu, dan sama seperti sekelian pembinasaan-
pembinasaan. Ini bersalahan orang yang lupa dan yang jahil dengan haram pada 
bersedap-sedap dengan pakaian dan wangian dan minyak dan jimak dan pendahuluan-
pendahuluannya kerana diiktibarkan tahu dan kasad padanya yang mana ia ternafi pada 
keduanya.  
 

ٌُْل ُ َ ٌٍِّز اَْي تَْلَزْ  ُ اْاِفْدٌَةُ  ًٌّ َغ ٌِْ  أَْو َص ِ ٌَْ  اْاَ اِهِ  . َواَْو أََزااََها َ ْ نُوٌ  أَْو ُ ْ ً ى َعلَ ٌَْ  َهُؤََلِء َو َ َواْافَْلُ   َ
تََْلِف  َواانّاِ ً أَنُّهَ ا ٌَْعِقََلِ   ِْعلَُهَ ا  ٌَُْنَ  َاِ  إاَى تَْقِصٌٍل  ِِ ََلِف َهُؤََلِء َعلَى أَّ  اْاَ اِلَي َعلَى قَاِعدَِة اإْلِ

ًٌْ ا ٌِْهْي أَ ٌء ِْلَّ  َ ا . َوِ ثْلُُهْي  ًِ ذَِاَك اانّائِيُ . ُوُ و َُها َعلَ ًْ َواَْو أُِزٌَ  ذَِاَك  ِقَْطيِ ِ ْلٍد أَْو عُْ ٍو اَْي ٌَِ ْب  ٌِِ  َش
َزااَةِ  ٌُْل َ ْقُصوٍد  ِاإْلِ  .أُِزٌَ  تَا ٌِي َغ

503. Kalau orang yang gila atau yang pitam atau kanak-kanak yang tidak mumayyiz 
menghilangkannya tidak melaziminya fidyah. Beza di antara mereka itu dan di antara 
orang yang jahil dan yang lupa bahawa keduanya memahami perbuatan mereka maka 
dinisbahkan mereka kepada cuai, bersalahan mereka itu. Walaubagaimanapun yang 
brjalan di atas kaedah pembinasaan adalah wajibnya di atas mereka juga. Seumpama 
mereka itu pada demikian itu adalah orang yang tidur. Kalau dihilangkan demikian itu 
dengan dipotong kulit atau anggota tidak wajib padanya sesuatu kerana apa yang 
dihilangkan itu pengikut bukan yang dimaksudkan dengan menghilangkan. 
 

ٌِْ  أَْو  ٍء ِ ْ  أََ ِدِهَ ا ُ دُّ َطعَاٍي، َو ًِ ااّشْعَلتَ ًْ َوٌَْلَزُ  ُ  ًِ ااّشْعَلِة اْاَواِ دَِة أَْو ااظُّْفِل اْاَواِ ِد أَْو  َْعِض َش
ٌِْ  ُ دّا ِ    .ااظُّْفَل
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504. Melaziminya pada sehelai rambut atau satu kuku atau sebahagian daripada suatu 
daripada keduanya secupak makanan, dan pada dua helai rambut atau dua kuku dua 
cupak.  
 

 { ََ ْ  َكاَ  ِ ْنكُْي َ ِلًٌ ا  }َوِاْلَ ْعذُوِل  ًِ اْاَ ْلِ   ِِإٌذَاِء قَْ ٍ  أَْو نَْ ِوِه َكَوَ خٍ أَْ  ٌَْ ِلَ  َوٌَْفِدَي ِاقَْوِاِ  تَعَااَى 
ْ نَِويُّ  .اْْلٌَةَ  ٌِْ ، : قَاَ  اإْلِ ٌِْ  اْاَ ْقطُوَع َوَكذَا تَْلَزُ  ُ اْاِفْدٌَةُ  ًِ كُّ ِ ُ َ ّلٍي أُ ٌَِح ِاْلَ اَ ِة إَّل اُْ ُس ااّ َلاِوٌِ  َواْاُ فّ

ْ ِ  َعْ  اانَّ اَ ِة َ أُْ وٌل  ِِهَ ا  َُ فَِّف  ٌِِهَ ا .  ِْلَّ  َ تَْل اْاعَْوَلِة َوِوقَاٌَةَ ااّلِ
505. Boleh bagi orang yang diuzurkan mencukur dengan gangguan kutu atau 
umpamanya seperti daki mencukur dan membayar fidyah kerana firman Allah taala 
“maka siapa dari kalangan kamu sakit. . .”. Kata Isnawi : begitu juga melaziminya fidyah 
pada setiap yang haram yang diharuskan kerana hajat melainkan pakai seluar dan khuf 
yang dipotong, kerana menutup aurat dan memelihara kaki dari najis adalah disuruh 
maka diringankan pada keduanya.  
 

ًَ ُصَوٌل ََل  ِْدٌَةَ  ٌَِها ِ ْنَها َ ا إذَا أََزاَ  َ ا نَ ََت ِ ْ  َشْعٍل  ًِ . َواْاَ ْصُل  ٌَِ ا قَااَ ُ َ ْ نُوعٌ أَْو ُ َؤّوٌ ،  َقَْد اُْ تُثْنِ
ٌْنِِ  َوتَأَذّ   ِ ِ  ٌُْث َ تََل  ََصَلهُ . َع ٌِْ  إذَا َطاَ   َِ  ٌَها ِ ْ  َشْعِل َلأِْ ِ  َوَ اِ  َ . َوِ ْنَها َ ا إذَا أََزاَ  قَْدَل َ ا ٌُ َّطِ

 .َوِ ْنَها َ ا اَْو اْنَكَ َل ظُْفُلهُ  َقََطَي اْاُ ْؤِذَي ِ ْن ُ  َقَطْ 

506. Menghadkan pada apa yang dia katakana tertegah atau ditakwilkan, kerana 
sungguhnya dikecualikan beberapa rupa masaalah yang tidak ada fidyah padanya. 
Daripadanya keadaan apabila dia menghilangkan bulu yang tumbuh pada matanya dan 
dia kesakitan dengannya. Daripadanya keadaan apabila dia menghilangkan apa yang 
menutupinya daripada rambut kepalanya dan dua keningnya apabila ianya panjang 
sekira-kira ia menutup pandangannya. Daripadanya kalau kukunya pecah maka dia 
memotong yang menyakitkan darinya sahaja. 
 

ٌِْ   ًِ تَْعدَاِد اْْلَْنَواعِ دَُي اَِلْ تِْ تَاعِ َكااتَّطٌُِّب : تَْن ٌِ ٌ  دََ َ   ًِ إْطََلِ  اْاُ َصنِِّف ااتَّل ُّ َ َكَ ا تَقَدَّي ااتّْن ٌِ ُ َعلَ
 ِ ٌْ ٌِْ ، َودَْهِ  َشْعِل ااّلأِْس َواالِّْ ٌَِة َواَْو َ ْ لُوقَ ٌَْ  ااتَّ لُّلَ َ اِت اْاِ َ اعِ، َواْاِ َ اعِ  َ  َوأَْاَ َ  .َواالُّْ ِس، َوُ قَدِّ

َو َّصَ  اْ ُ  اانِّقٌِب  َأَْاَ َ   ِاالِّْ ٌَِة َ ا اتَّصَ   .اْاُ ِ بُّ ااّط َِليُّ  ِذَِاَك  َْ ثًا اْاَ اِ َب َواْاِعذَاَل َوااّشاِلَب َواْاعَْنفَقَةَ 
َشاَلةُ إاَى ذَِاَك، َوأَّ  َهذَا .  َِها َكااّشاِلِب َواْاعَْنفَقَِة َواْاِعذَاِل دُوَ  اْاَ اِ ِب َواْاَهِدِب َوَ ا َعلَى اْاَ ْ َهةِ  َوَ ّلْت اإْلِ

. هَُو ااّظاِهلُ 
507. Tanbih. Masuk pada itlak musannif “bersenang-senang” sepertimana telah lalu 
penyedaran di atasnya pada bilangan bagai-bagai dam oleh bersedap-sedap seperti 
berwangian dan memakai pakaian berjahit dan mukaddimah jimak dan jimak di antara 
dua tahallul dan meminyakkan rambut kepala dan janggut walaupun yang dicukur. 
Muhibbu Tabari menghubungkan dengan demikian itu bahasan kening dan tali tudung 
dan misai dan janggut sepat. Ibnu Naqib mempeincikan maka dia menghubungkan 
dengan janggut apa yang bersambung dengannya seperti misai dan janggut sepat dan 
tali tudung, tidak kening dan bulu mata dan rambut yang di atas dahi. Telah lalu isyarat 
kepada demikian itu dan bahawa ini adalah yang zahir. 
 

ُ ْ ِزئَةٌ  ًِ اْْلُْ ِ ٌِّة أَْو َ ا  (َشاةٌ  )  َتَِ ُب ،َوااتّْقِدٌلِ  (َعلَى ااتّْ ٌٌِِل  )أَْي اادُّي اْاَواِ ُب  َِ ا ذُِكَل هُنَا  (َوهَُو  )
قَةً  (أَْو َصْوِي ثَََلثَِة أٌَّاٍي  )ٌَقُوُي َ قَاَ َها ِ ْ   ُ ُيِ  َدَنٍَة أَْو  ُ ُيِ  َقََلٍة   َِ دِّ  (أَْو ااتَّصدُُّ   ِثَََلثَِة آُصَي  )َواَْو ُ تَفَّلِ

َوتَقَدَّي  ًِ َزَكاِة اْاِفْطِل . ِاكُّ ِ ِ ْ ِكٌٍ  نِْصُف َصاعٍ  (َعلَى ِ تِّة َ َ اِكٌَ   )اْاَهْ َزِة َوَ ّيِ اْاُ ْهَ لَِة َ ْ ُي َصاعٍ 
 َِفْدٌَةٌ ِ ْ  ِصٌَاٍي  }أَْي  ََ لََ   { ََ ْ  َكاَ  ِ ْنكُْي َ ِلًٌ ا أَْو  ِِ  أَذً  ِ ْ  َلأِْ ِ   }َوذَِاَك ِاقَْوِاِ  تَعَااَى .  ٌََاُ  ااّصاعِ 

. {أَْو َصدَقٍَة أَْو نُ ٍُك 
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508. (Ianya) iaitu dam yang wajib dengan apa yang disebutkan disini (adalah di atas 
pilihan) dan kadaran, maka wajib (seekor kambing) yang memadai pada korban atau 
apa yang berdiri pada tempatnya daripada satu pertujuh unta dan lembu, (atau puasa 
tiga hari) walaupun bercerai-cerai (atau bersedekah dengan tiga gantang ke atas 
fakir miskin) bagi setiap orang miskin setengah gantang. Telah terdahulu pada zakat 
fitrah keterangan gantang itu. Demikian itu kerana firman Allah taala “maka siapa dari 
kalangan kamu yang sakit atau ada kesakitan pada kepalanya” iaitu maka dia bercukur 
“maka fidyah daripada puasa atau sedekah atau nusuk”. 
 

 .َ ائُِل اْاَكفّاَلاِت ََل ٌَُزادُ اْاِ ْ ِكٌُ   ٌَِها َعلَى ُ دٍّ إَّل  ًِ َهذَا:  َائِدَةٌ 

509. Faedah. Sekelian kifarat-kifarat tidak dilebihkan seorang miskin padanya di atas 
secupak melainkan pada ini.  
 

ْ َصالِ  (َوااثّاِاُث اادُّي اْاَواِ ُب  ) َوَ َكَت َعْ   . َوهَُو اْاَ ْنُي ِ ْ  َ ِ ٌيِ ااطُُّلِ  َعْ  إتَْ اِي اْاَ ّجِ أَْو اْاعُْ َلةِ . ِاإْلِ
ا أَْي  ( ٌََتََ لُّ   ).  ٌََاِ  اادِّي هُنَا َوهَُو دَُي تَْلتٌٍِب َوتَْعِدٌٍ  َكَ ا َ ٌَأْتًِ َ َواًزا  َِ ا َ ٌَأْتًِ ََل ُوُ و ًا َ َواٌء أََكاَ  َ ا ًّ

ُ وعِ  ٌِْلِه، َ نََي ِ ْ  االُّ ًٌْ ا ُ ْعتَِ ًلا أَْي قَاِلنًا، َوَ َواٌء أََكاَ  اْاَ ْنُي  ِقَْطيِ ااّطِلٌِ  أَْي  ِ َ َوذَِاَك ِاقَْوِاِ  تَعَااَى . أَْي َلَ أَ
ٌَْ َل ِ ْ  اْاَهْديِ  }أَْي َوأََلْدتُْي ااتَّ لَُّ   { َِإْ  أُْ ِصْلتُْي  } ْ َصاُل  ُِ َ ّلِدِه ََل ٌُوِ ُب اْاَهْديَ { ََ ا اْ تَ . ، إْذ اإْلِ

َوإَِّل  َاْْلَْواَى ااتّْعِ ٌُ  ِاَ ْوِف . َوَكذَا ِاْلَ اّاِ إْ  اتَّ َي اْاَوْقتُ . َواْْلَْواَى ِاْلُ ْ َصِل اْاُ ْعتَِ ِل ااّصْ ُل َعْ  ااتَّ لُّ ِ 
. اْافََواتِ 

510. (Ketiga belasnya dam wajib dengan sebab sekatan jalan) Ia adalah halangan 
pada semua jalan-jalan dari menyempurnakan haji dan umrah. Musannif diam dari 
keterangan dam ini disini iaitu dam tertib dan ta‟dil sepertimana akan datang. (Maka dia 
bertahallul) di atas jalan hurus dengan apa yang akan datang, tidak di atas jalan wajib, 
samaada dia seorang yang mengerjakan berhaji atau umrah atau mengerjakan qiran, 
dan samaada tegahan itu dengan “potong jalan” atau dengan selainnya, menegah dari 
kembali juga atau tidak. Demikian itu kerana firman Allah taala “maka jika kamu disekat 
jalan” dan kamu hendak tahallul “maka apa yang mudah daripada hadiah” kerana 
sekatan jalan semata-mata tidak mewajibkan hadiah. Yang  terutama bagi orang yang 
disekat jalan yang melakukan umrah adalah sabar dari tahallul, begitu juga bagi yang 
mengerja haji jika luas waktunya. Jika tidak, maka yang terutama adalah menyegerakan 
tahallul kerana takut luputnya.  
 

 أَْو  ًِ اْاعُْ َلِة َوتٌََقَّ  قُْلَب ،نَعَْي إْ  َكاَ   ًِ اْاَ ّجِ َوتٌََقَّ  َزَواَ  اْاَ ْصِل  ًِ ُ دٍّة ٌُْ ِكنُ ُ إْدَلاُك اْاَ ّجِ  َْعدََها
ًَ ِ تّةٌ . َزَواِاِ  َوهَُو ثَََلثَةُ أٌَّاٍي اْ تَنََي تََ لُّلُ ُ َكَ ا قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ  . َوَهذَا أََ دُ اْاَ َوانِيِ ِ ْ  إتَْ اِي اانُّ ُِك َوِه

511. Na‟am, jika dia pada haji dan yakin hilang sekatan pada tempoh yang 
membolehkan dia mendapat haji selepasnya, atau pada umrah dan dia yakin hampir 
hilangnya iaitu tiga hari, tertegah tahallulnya sepertimana kata Mawardi. Ini satu 
daripada halangan-halangan dari menyempurnakan nusuk yang mana ianya enam.  
 

ٌٍْ  َوهَُو ُ ْعِ ٌل  َِإنّ ُ ٌَُ وُز اَ ُ أَْ  ٌَتََ لَّ  َكَ ا  ًِ اْاَ ْصِل اْاعَايِّ ،َوثَانًِ اْاَ َوانِيِ اْاَ ْ ُس ظُْلً ا َوََل .  َكأَْ  ُ  َِس  ِدَ
 َِإْ  َشَلَط  ًِ إْ َلاِ ِ  أَنّ ُ ٌَتََ لُّ   ِاْاَ َلِض َونَْ ِوِه َ اَز اَ ُ أَْ  ٌَتََ لَّ  . ٌَتََ لُُّ   ِاْاَ َلِض َونَْ ِوِه َكِإْ ََلِ  َطِلٌ ٍ 

.  َِ  َِب ذَِاكَ 
512. Yang kedua daripada halangan-halangan itu penjara di atas jalan zalim seperti 
bahawa dia dipenjara dengan hutang sedang dia orang susah maka harus dia 
bertahallul sepertimana pada sekatan jalan yang umum. Tidak boleh dia tahallul dengan 
sakit dan umpamanya seperti sesat jalan. Maka jika dia mensyaratkan pada ihramnya 
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bahawa dia bertahallul dengan sebab sakit dan umpamanya harus dia bertahallul 
dengan sebab demikian itu.  
 

ٌُْث  (َشاةً  )اْاُ ْ َصُل إذَا أََلادَ ااتَّ لَُّ   (َوٌَْهِدي  ) أَْو َ ا ٌَقُوُي َ قَاَ َها ِ ْ   َدَنٍَة أَْو  َقََلٍة أَْو  ُ ُيِ إْ دَاهَُ ا َ 
ْ َلاِي أَنّ ُ ٌَتََ لُّ  إذَا أُْ ِصَل،  ِِ ََلِف َ ا إذَا َشَلَط . أُْ ِصَل  ًِ ِ ّ ٍ أَْو َ َليٍ  َوََل ٌَْ قُطُ َعْن ُ اادُّي إذَا َشَلَط ِعْندَ اإْلِ

َواَْو .  ًِ اْاَ َلِض أَنّ ُ ٌَتََ لُّ   ََِل َهْديٍ  َِإنّ ُ ََل ٌَْلَزُ  ُ ِْلَّ  َ ْصَل اْاعَدُّوِ ََل ٌَْفتَِقُل إاَى َشْلٍط،  َااّشْلطُ  ٌِِ  ََلوٍ 
ٌء،  ِِ ََلِف َ ا إذَا َشَلطَ  ًْ ااتَّ لَُّ   ِاْاَهْديِ  َِإنّ ُ  أَْطلََ   ًِ ااتَّ لُِّ  ِ ْ  اْاَ َلِض  ِأَْ  اَْي ٌَْشِلْط َهْدًٌا اَْي ٌَْلَزْ  ُ َش

ٌَْل ااِّذي أَُ ِصَل  ٌِِ  َكَ ا ذََكَلهُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ . ٌَْلَزُ  ُ   .َوََل ٌَُ وُز ااذّْ ُح  َِ ْوِ يٍ ِ ْ  اْاِ ّ ِ َغ

513. Orang yang disekat jalan (memberi hadiah) apabila dia hendak tahallul (seekor 
kambing) atau apa yang berdiri pada tempatnya daripada unta atau lembu atau satu 
pertujuh daripada keduanya, ditempat-tempat dia disekat pada tanah halal atau tanah 
haram. Tidak gugur dam darinya apabila dia mensyaratkan di sisi ihram bahawa dia 
bertahallul apabila disekat, bersalahan keadaan apabila dia mensyaratkan pada sakit 
bahawa dia bertahallul tanpa hadiah maka ia tidak melaziminya kerana sekatan musuh 
tidak perlu kepada syarat, maka syarat itu padanya lagha. Kalau dia mengitlak pada 
tahallul kerana sakit dengan bahawa dia tidak mensyaratkan hadiah tidak melaziminya 
suatu, bersalahan keadaan apabila dia mensyaratkan tahallul dengan hadiah maka ia 
melaziminya. Tidak harus dia menyembelih pada tempat tanah halal selain tempat yang 
dia disekat padanya, sepertimana dia sebutkan didalam Majmuk.  
 

ٌِْلِه،  َََل  ُدّ ِ ْ   َوإِنَّ ا ٌَْ ُصُ  ااتَّ لُُّ   ِااذّْ حِ، َونٌِّةُ ااتَّ لُِّ  اْاُ قَاَلنَةُ اَ ُ ِْلَّ  ااذّْ َح قَْد ٌَكُوُ  ِالتَّ لُِّ  َوقَْد ٌَكُوُ  ِا َ
ْ َلايِ  ٌِْفٌّتَُها أَْ  ٌَْنِوَي ُ ُلوَ  ُ َعْ  اإْلِ  َوَكذَا اْاَ ْلُ  أَْو نَْ ُوهُ إْ  َ عَْلنَاهُ نُ ًُكا َوهَُو اْاَ ْشُهوُل .قَْصِد َصاِلٍف، َوَك

ُلهُ َعْ  ااذّْ حِ ِاْْلٌَِة ااّ ا ِقَةِ .  َوََل  ُدّ ِ ْ  ُ قَاَلنَِة اانٌِِّّة َكَ ا  ًِ ااذّْ حِ ،َكَ ا َ لّ  . َوٌُْشتََلطُ تَأَ ُّ
514. Hanyalah terhasi tallul itu dengan sembelih dan niat tahallul yang menyertainya 
kerana sembelih terkadang adalah tahallul dan terkadang adalah kerana selainnya, 
maka tidak dapat tidak dari kasad yang memalingkan. Kaifiatnya bahawa dia niatkan 
keluar dari ihram. Begitu juga cukur dan umpamanya jika kita jadikannya nusuk yang 
mana ia yang masyhur sepertimana telah lalu, tidak dapat tidak dari penyertaan niat 
sepertimana pada sembelih. Disyaratkan terkemudiannya dari sembelih kerana ayat 
yang lalu itu. 
 

 َِإْ   َقَدَ اادَّي ِ  ًّا َكأَْ  اَْي ٌَِ ْد ثََ نَ ُ أَْو َشْلًعا َكأَْ  اْ تَاَا إاَى ثََ نِِ  أَْو َوَ دَهُ َغاِاًٌا  َاْْلَْظَهُل أَّ  اَ ُ  َدًََل قٌَِاً ا 
ٌِْلهِ   .َعلَى دَِي ااتَّ تُّيِ َوَغ

515. Maka jika luput dam pada hissi seperti bahawa dia tidak mendapat harganya atau 
pada syara‟ seperti bahawa dia perlu kepada harga itu atau dia mendapatnya mahal 
maka yang paling zahir bahawa ada baginya gantian kerana kias di atas dam tamaattu‟ 
dan selainnya.  
 

ٌُْث َشاَء َعْ  كُّ ِ ُ دٍّ ٌَْوً ا قٌَِاً ا َعلَى اادِّي اْاَواِ ِب ،َواْا َدَُ  َطعَاٌي  ِِقٌَ ِة ااّشاةِ    َِإْ  َعَ َز َعْ  ااّطعَاِي َصاَي َ 
َواَ ُ إذَا اْنتَقََ  إاَى ااّصْوِي ااتَّ لُُّ   ًِ اْاَ اِ   ِاْاَ ْلِ   ِنٌِِّة ااتَّ لُِّ  ِعْندَهُ، ِْلَّ  ااتَّ لَُّ  إنَّ ا شُِلَع .  ِتَْلِك اْاَ أُْ وِل  ِ ِ 

ْ َلايِ  ِلِه  ِاْاُ قَاِي َعلَى اإْلِ  .ِادَْ يِ اْاَ َشقِّة ِاتََ لُّ
516. Gantinnya adalah makanan dengan nilai kambing. Maka jika dia lemah dari 
makanan dia puasa dimana-mana dia hendak, dari setiap cupak sehari kerana kias di 
atas dam yang wajib dengan meninggalkan pekara yang disuruh. Apabila dia berpindah 
kepada puasa boleh dia tahallul pada masa itu juga dengan cukur dengan niat tahallul di 
sisinya kerana tahallul hanyalah disyara‟kan untuk menolak masyaqqah kerana 
kemudharatannya dengan tetap di atas ihram. 
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ٌِْل إْذنِِ  .َوثَاِاُث اْاَ َوانِيِ ااّلِ ُّ    َِإذَا أَْ َلَي ااّلقٌُِ   ََِل إْذِ  َ ٌِِّدِه  َلَ ُ تََ لُّلُ ُ  ِأَْ  ٌَأُْ َلهُ  ِااتَّ لُِّ ، ِْلَّ  إْ َلاَ  ُ  ِ َ
ٌِْ  َ نَا ِعَ ُ ااّتًِ ٌَْ تَِ قَُّها،  َِإنّ ُ قَْد ٌُِلٌدُ ِ ْن ُ َ ا ََل ٌُ َاُح ِاْلُ ْ ِلِي َكاَِلْصِطٌَادِ  ُ  َعلَ َواَ ُ أَْ  ٌَتََ لَّ  . َ َلاٌي ِْلَنّ ُ ٌُعَّطِ

ٌِْل إْذنِِ  َصِ ٌٌح َوإِْ  .  ٌََْ ِلُ  َوٌَْنِوي ااتَّ لُّ َ . َوإِْ  اَْي ٌَأُْ ْلهُ  ِذَِاَك َ ٌِّدُهُ  َِإْ  أََ َلهُ  ِِ  اَِزَ  ُ   َعُِلَي أَّ  إْ َلاَ  ُ  ِ َ
 ِ ٌْ ٌْ ِ . َ ُلَي َعلَ ثُْي َعلَ  . َِإْ  اَْي ٌَتََ لّْ   َلَ ُ اْ تٌِفَاُء َ ْنفَعَتِِ  ِ ْن ُ َواإْلِ

517.  Yang ketiga daripada halangan-halangan itu adalah kehambaan. Maka apabila 
seorang hamba berihram tanpa izin penghulunya maka boleh penghulunya 
mentahallulkannya dengan bahawa dia menuyuruhnya bertahallul, kerana ihram hamba 
tanpa izin penghulunya adalah haram kerana dia mengabaikan di atas penghulunya 
manfaat-manfaat dirinya yang penghulu itu hakkan kepadanya, kerana terkadang dia 
hendakkan darinya apa yang tidak diharuskan bagi orang yang berihram seperti 
memburu. Boleh dia bertahallul sekalipun penghulunya tidak menyuruh dengan 
demikian itu, maka jika dia menyuruhnya lazim dia tahallul, maka dia bercukur dan 
meniatkan tahallul. Maka diketahui bahawa ihramnya tanpa izin penghulu adalah sah 
sekalipun haram di atasnya. Maka jika dia tidak bertahallul boleh penghulu itu 
mengambil manfaat dari hamba itu dan dosa di atasnya. 
 

 َِللّزْواِ اْاَ ََلِ  أَْو اْاُ ْ ِلِي تَْ ِلٌُ  َزْوَ تِِ  َكَ ا اَ ُ َ ْنعَُها اْ تِدَاًء ِ ْ  َ ّجٍ أَْو عُْ َلِة . َوَلا ُِي اْاَ َوانِيِ ااّزْوِ ٌّةُ 
عٍ اَْي ٌَأْذَْ   ٌِ ِ  ْ ََلِي ِ ْ  َ ّجٍ أَْو عُْ َلٍة  ََِل إْذٍ  ِْلَّ  َ قّ ُ َعلَى اْافَْوِل . تََطوُّ ًٌْ ا ِ ْ   َْلِض اإْلِ َواَ ُ تَْ ِلٌلَُها أَ
ٌَْس اَ ُ َ ْنعَُها ِ ْ   َْلِض ااّصََلِة َوااّصْوِي  ََهَّل َكاَ  هُنَا َكذَِاَك ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  :  َِإْ  قٌِ َ  .َواانُّ ُُك َعلَى ااتَّلاِ ً اَ

. ُ دّتَُهَ ا ََل تَطُوُ   َََل ٌَْلَ ُ  ااّزْوَا َك ٌُِل َ َللٍ 
518. Yang keempat daripada halangan-halangan itu perkelaminan, maka boleh suami 
yang halal atau yang berihram menyuruh isterinya bertahallul sepertimana boleh dia 
menegahnya mula-mula dari mengerjakan haji atau umrah sunat yang dia tidak izinkan 
padanya. Boleh dia mentahallulkannya juga dari fardhu islam daripada haji atau umrah 
tanpa izinnya kerana haknya di atas segera dan nusuk di atas berlambatan. Maka jika 
dikatakan : tidak boleh dia menegahnya dari fardhu sembahyang dan puasa maka 
hendaklah dia disini seperti itu? Aku jawab : dengan bahawa tempoh keduanya tidak 
panjang maka tidak menghubungi suami kemudharatan yang besar. 
 

ٌِْ   َِلكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا َ ْنعُ ُ .َوَ اِ ُس اْاَ َوانِيِ اْْلُ ُّوةُ  َوتَْ ِلٌلُُهَ ا اَ ُ َكتَْ ِلٌِ  .   َِإْ  أَْ َلَي اْاَواَدُ  ِنَْفٍ   ََِل إْذٍ  ِ ْ  أَ ََو
ٌِْ  َ ْنعُ ُ ِ ْ   َْلِض اانُّ ُِك ََل اْ تِدَاًء َوََل دََواً ا َكااّصْوِي َوااّصََلةِ . ااّ ٌِِّد َلقٌِقَ ُ  ٌَْس ِْلََ ٍد ِ ْ  أَ ََو َوٌُفَاِلُ  . َواَ

ٌَْس اْاَ ْوُف  ٌِِ  َكاْاَ ْوِف  ًِ اْاِ َهادِ  ٌِْ  َواَ ٌٍْ  َعلَ .  اْاِ َهادَ  ِأَنّ ُ  َْلُض َع
519. Yang kelima daripada halangan-halangan itu : kebapaan. Maka jika anak 
berihram dengan nusuk yang sunat tanpa izin dari dua ibu bapanya maka boleh setiap 
daripada kedua mereka menghalangnya. Mereka mentahallulkannya sama seperti 
penghulu mentahallulkan hambanya. Tidak boleh bagi seorang daripada dua ibu bapa 
menegahnya dari fardhu nusuk, tidak pada mula dan tidak pada berkekalannya seperti 
puasa dan sembahyang. Ianya berlainan dengan haji dan jihad dengan bahawa ia 
fardhu „ain di atasnya dan bahaya padanya tidaklah seperti bahaya pada jihad.  
 

ًعا ٌِْ   ًِ اانُّ ُِك  َْلً ا أَْو تََطوُّ َوقَِ ٌّةُ َكََلِ ِهْي أَنّ ُ اَْو أَِذَ  ااّزْوُا . َوٌَُ  ُّ ِاْلَواَِد اْ تِئْذَانُُهَ ا إذَا َكانَا ُ ْ ِلَ 
ٌَْها َ ْنعَُها َوهَُو َظاِهٌل، إَّل أَْ  ٌَُ ا َِل َ عََها ااّزْواُ   .ِاَزْوَ تِِ  َكاَ  ِْلَ ََو

520. Sunat bagi anak meminta izin keduanya apabila mereka muslim, pada nusuk 
fardhu atau tatawwu‟. Kehendak kalam mereka bahawa kalau suami mengizinkan 
isterinya boleh dua ibu bapanya menegahnya, yang mana ia yang zahir melainkan 
bahawa suami itu bermusafir bersamanya.  
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 ُ ٌْ ٌِْ   ًِ إْ َلاِ  ِ .َوَ اِدُس اْاَ َوانِيِ اادّ ٌَْس ِا َِلٌِي اْاَ ِدٌِ  تَْ ِلٌلُ ُ إْذ ََل َ َلَل َعلَ َواَ ُ َ ْنعُ ُ ِ ْ  اْاُ ُلواِ إذَا .   َلَ
ٌُْ  َ اَلًّ ِاٌَُو ٌَِّ ُ َ قّ ُ  ٌَْس اَ ُ َ ْنعُ ُ إْذ . َكاَ  ُ وِ ًلا َواادّ ٌُْ  ُ َؤّ ًَل،  َلَ  ِِ ََلِف َ ا إذَا َكاَ  ُ ْعِ ًلا أَْو ُ وِ ًلا َواادّ

َ  َ ْ  ٌَْقِ ٌَ ُ ِعْندَ ُ لُوِا ِ . ََل ٌَْلَزُ  ُ أَدَاُؤهُ ِ ٌنَئِذٍ  ٌْ َتِِ  اُْ تُِ ّب اَ ُ أَْ  ٌَُوّكِ ٌُْ  ٌَِ  ُّ  ًِ َغ .  َِإْ  َكاَ  اادّ
521. Yang keenam daripada halangan-halangan adalah hutang. Maka tidak boleh tuan 
hutang orang yang berhutang mentahallulkannya kerana tidak ada kemudharatan di 
atasnya pada ihramnya. Boleh dia menegahnya dari keluar untuk nusuk apabila dia 
kaya dan hutang itu tak bertangguh supaya dia membayar kepadanya akan haknya. 
Bersalahan keadaan apabila dia papa atau kaya dan hutang itu ditempohkan, maka 
tidak boleh dia menegahnya kerana tidak lazim dia menunaikannya ketika itu. Maka jika 
hutang itu sampai tempoh pada ketika ghaibnya sunat dia mewakilkan orang yang 
membayarkan bagi pihaknya ketika sampai tempohannya.  
 

عِ ِاعَدَِي ُوُلوِدهِ  ْ ََلِي  ٌَِ ا  َْعدَ ااّ نَِة .َوََل قََ اَء َعلَى اْاُ ْ َصِل اْاُ تََطّوِ ا َكِ ّ ِة اإْلِ   َِإْ  َكاَ  نُ ُكُ ُ  َْلً ا ُ ْ تَِقلًّ
ْ ََلِي  ًِ ااّ نَِة  ٌَْل ُ ْ تَِقّلٍ َكِ ّ ِة اإْلِ ًَ  ًِ ِذّ تِِ ، أَْو َغ ْ َكاِ  أَْو َكانَْت قََ اًء أَْو نَْذًلا  َِق اْْلُواَى ِ ْ  ِ نًِ اإْلِ

ْ َصالِ  ْ َكاِ  اُْعتُ َِلْت اَِلْ تَِطاَعةُ  َْعدَ َزَواِ  اإْلِ  .اْْلُواَى ِ ْ  ِ نًِ اإْلِ

522. Tidak ada kadha di atas orang yang disekat jalan yang mengerjakan nusuk sunat 
kerana ketiadaan waridnya. Maka jika nusuknya fardhu lagi telah tetap seperti haji islam 
pada tahun yang selepas tahun pertama daripada tahun-tahun terboleh dia 
mengerjakan haji atau adalah ianya kadha atau nazar kekal ia didalam zimmahnya, atau 
tidak tetap seperti haji islam pada tahun pertama daripada tahun-tahun terboleh dia 
mengerjakan haji diiktibarkan kemampuan selepas hilang sekatan itu. 
 

ٌِْد  ) ِ َوِ ْ   (َوااّلا ُِي اادُّي اْاَواِ ُب  ِقَتِْ  ااّص ًّ ّيِ اْاَوْ ِش ِ، أَْو اْاُ تََواِِّد ِ ْ  اْاَ أْكُوِ  اْا َّلِ ًّ ّيِ اْاَوْ ِش اْاَ أْكُوِ  اْا َّلِ
 ٍ ًّ ٍ َوِ َ اٍل أَْهِل ًّ ٌَْ  ِ َ اٍل َوْ ِش ٌِْلِه َكُ تََواٍِّد  َ . َغ

523.  (Yang keempatnya dam yang wajib dengan bunuh buruan) daratan yang 
dimakan yang liar, atau yang lahir dari buruan daratan yang dimakan yang liar dan dari 
selainnya seperti yang lahir dari himar liar dan himar ahli.  
 

ٌْدَ َ ْل َاِ   َ ا اَ ُ ِ ثٌْ  ِ ْ  اانّعَِي  ًِ ااصُّوَلِة َواْاِ ْلقَِة تَْقِلٌ ًا  ٌَُْ َ ُ   ِِ ، َوَ ا ََل ِ ثَْ  اَ ُ : َواْعلَْي أَّ  ااّص
ٌِْ  َوَ لَّي َو َْعُ  ُ .  ٌَُْ َ ُ   ِاْاِقٌَ ِة إْ  اَْي ٌَكُْ   ٌِِ  نَْق ٌ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ َوِ ْ  اْْلَّوِ  َ ا  ٌِِ  نَْقٌ ،  َْعُ  ُ َعْ  اانّ ِ

. َعْ  ااّ لَِف  ٌَُتْ َيُ 
524. Ketahuilah bahawa buruan itu dua bagai: yang punya seumpama daripada na‟am 
pada rupa dan kejadian di atas jalan taqrib maka ia didhaman dengannya, dan apa yang 
tidak ada seumpama baginya maka ia didhaman dengan nilai jika tidak ada nakalan 
padanya. Sebahagian daripada yang pertama itu apa yang ada nakalan padanya, 
sebahagiannya dari nabi s.a.w.m dan sebahagian lagi dari salaf, maka ia diikuti.  
 

ٌَْ  ثَََلثَِة أُُ وٍل  (َعلَى ااتّْ ٌٌِِل  )أَْي اادُّي اْاَ ْذكُوُل  (َوهَُو  ): َوقَْد َشَلَع اْاُ َصنُِّف  ًِ  ٌََاِ  ذَِاَك  َقَاَ   إْ   ) َ
ٌْدُ  . أَْي َش َ ٌ ُصوِليٌّ ِ ْ  اانّعَيِ ( ِ ّ ا اَ ُ ِ ثٌْ  ) اْاَ ْقتُوُ  أَْو اْاُ ْزِ ُ   (َكاَ  ااّص

525. Sungguhnya musannif masuk pada menerangkan demikian itu maka katanya 
(ianya) iaitu dam yang disebutkan itu (adalah di atas pilihan) di antara tiga perkara 
(jika buruan) yang dibunuh atau yang dilumpuhkan (daripada buruan yang punya 
umpama) iaitu yang mirip pada rupa daripada binatang na‟am.  
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أَْي ٌَْذ َُح اْاِ ثَْ  ِ ْ  اانّعَِي َوٌَتََصدُّ   (أَْ َلَا اْاِ ثَْ  ِ ْ  اانّعَِي  )َوذََكَل اْاُ َصنُِّف اْْلَّوَ  ِ ْ  َهِذِه ااثََّلثَِة  ًِ قَْوِاِ  
  . ِِ  َعلَى َ َ اِكٌِ  اْاَ َلِي َو ُقََلائِ ِ 

526. Musannif menyebutkan yang pertama daripada tiga ini pada katanya (dia 
mengeluarkan na‟am yang seumpamanya) iaitu dia menyembelih na‟am yang 
seumpamanya dan bersedekah dengannya ke atas para miskin tanah haram dan 
fakirnya.  
 

ٌِْد .  َِفً إتََْلِف اانّعَاَ ِة ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى  َدَنَةٌ َكذَِاكَ   َََل تُْ ِزُ   َقََلةٌ َوََل َ ْ ُي ِشٌَاٍه أَْو أَْكثَُل ِْلَّ  َ َزاَء ااّص
َو ًِ اْا ََزاِ  َوهَُو َواَدُ ااّظْ ٌَِة إاَى أَْ  ٌَْطلَُي . َو ًِ َواِ ٍد ِ ْ   َقَِل اْاَوْ ِ  أَْو ِ َ اِلِه  َقََلةٌ . تَُلاَعى  ٌِِ  اْاُ َ اثَلَةُ 
ًَ ااذَّكُل َظْ ًٌا َواْْلُْنثَى َظْ ٌَةً، َو ٌَِها .  َِفً ااذَّكِل َ ْدٌي َو ًِ اْْلُْنثَى َعنَا ٌ . قَْلنَاهُ َ ْعٌز َصِ ٌلٌ   َِإْ  َطلََي قَْلنَاهُ  ُّ ِ

ًَ أُْنثَى اْاَ ْعِز ااّتًِ تَّي اََها َ نَةٌ  ًَ أُْنثَى اْاَ ْعِز إذَا قَِوٌَْت َ ا اَْي تَْ لُْغ َ نَةً . َعْنٌز َوِه َو ًِ . َو ًِ اْْلَْلنَِب َعنَاٌ  َوِه
ًَ أُْنثَى اْاَ ْعِز إذَا  َلَ َْت أَْل َعَةَ أَْشُهلٍ   . َو ًِ ااثّْعلَِب َشاةٌ . َو ًِ ااّ  ُيِ َكْ  ٌ . اْاٌَْل ُوعِ َ ْفَلةٌ َوِه

527. Maka pada membinasakan kasawari jantan atau betina seekor unta, begitu juga. 
Maka tidak memadai lembu dan tidak tujuh kambing atau lebih kerana balasan buruan 
dipelihara kesamaan padanya. Pada seekor lembu atau himar liar seekor lembu. Pada 
ghazal iaitu anak kijang hingga terbit dua tanduknya seekor kambing kacang yang kecil, 
maka pada yang jantan seekor kambing jantan dan pada yang betina kambing betina. 
Maka jika terbit dua tanduknya dinamakan yang jantan zhaby dan yang betina zhabyah, 
dan padanya kambing kacang betina berumur setahun. Pada arnab kambing kacang 
betina apabil ia kuat selama tidak sampai setahun. Pada yarbu‟ kambing kacang betina 
apabila sampai empat bulan. Pada dubu‟ sekor kibas. Pada musang seekor kambing.  
 

ٌِْد َعّ ْ  َ ٌَأْتًِ ٌَْ كُُي  ٌِِ   ِِ ثِْلِ  ِ ْ  اانّعَِي َعْدََلِ  ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌَْ كُُي  ِِ  ذََوا َعْدٍ   }َوَ ا ََل نَْقَ   ٌِِ  ِ ْ  ااّص
 .اْْلٌَةَ  {ِ ْنكُْي 

528. Pada buruan yang tidak ada nakalan padanya dari orang yang akan datang 
menghukumkan padanya dengan na‟am seumpamanya oleh dua orang adil, kerana 
firman Allah taala “menghukumkannya dua orang adil dari kalangan kamu”. 
 

ٌَْ  اانّعَاَ ةُ ِ ْ  اْا َدَنَةِ  َواْاِعْ َلةُ  َ  ََل  ِاْاِقٌَ ِة  ٌََْلَزُي  ًِ اْاَك ٌِِل ، ِاْاُ َ اثَلَِة  ِاْاِ ْلقَِة َوااصُّوَلِة تَْقِلٌ ًا ََل تَْ ِقٌقًا،  َأ
َك ٌٌِل، َو ًِ ااّصِ ٌِل َصِ ٌٌل، َو ًِ ااذَّكِل ذََكٌل، َو ًِ اْْلُْنثَى أُْنثَى، َو ًِ ااّصِ ٌحِ َصِ ٌٌح، َو ًِ اْاَ ِعٌِب َ ِعٌٌب إْ  

ٌِْب، َو ًِ ااّ ِ ٌِ  َ ِ ٌٌ ، َو ًِ اْاَهِزٌِ  َهِزٌ ٌ  . اتَّ دَ ِ ْنُس اْاعَ
.  َواَْو  َدَ  اْاَ ِلٌَض  ِااّصِ ٌحِ أَْو اْاَ ِعٌَب  ِااّ ِلٌِي أَْو اْاَهِزٌَ   ِااّ ِ ٌِ   َُهَو أَْ َ  ُ 

529.  Perkiraan dengan persamaan itu adalah dengan bentuk tubuh dan rupa di atas 
jalan taqrib bukan tahkik, kerana dimanaah burung unta berbandng unta, ukan dengan 
nilai. Maka lazim pada yang besar oleh yang besar dan pada yang kecil oleh yang kecil 
dan pada yang jantan oleh yang jantan dan pada yang betina oleh yang betina dan 
pada yang sihat oleh yang sihat dan pada yang cacat oleh yang cacat jika sama jenis 
aibnya, dan pada yang gemuk oleh yang gemuk dan pada yang kurus oleh yang kurus. 
Kalau dia menebus yang sakit dengan yang sihat atau yang cacat dengan normal atau 
yang kurus dengan yang gemuk maka ia terafdhal.  
 

ٌِْ  ِْلَنُّهَ ا ِ ٌنَئٍِذ أَْعَلُف  ِااّش َِ  اْاُ ْعتَ َِل َشْلًعا ٌِْ   َِطنَ َوَ ا ذُِكَل ِ ْ  ُوُ وِب اْاِفْقِ  . َوٌَِ ُب أَْ  ٌَكُوَ  اْاعَْدََلِ   َِقٌَه
ِ َواْْلَْصَ اِب ِ ْ  أَّ  اْاِفْق َ .َ ْ ُ وٌ  َعلَى اْاِفْقِ  اْاَ اّاِ  َِ ا ٌُْ َكُي  ِِ  هُنَا ًّ  َوَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َعْ  ااّشا ِِع

 .ُ ْ تََ بٌّ َ ْ ُ وٌ  َعلَى ِزٌَادَتِ ِ 

530. Wajib keadaan dua lelaki adil itu ahli fekah fekah lagi cerdik kerana keduanya 
ketika itu lebih tahukan kemiripan yang diiktibarkan pada syara‟. Apa yang disebutkan 
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daripada wajib fekahnya ditanggungkan di atas fekah yang khusus dengan apa yang dia 
hukumkan disini. Apa yang sabit didalam Majmuk dari Syafi‟e dan ashabnya daripada 
bahawa fekah itu sunat ditanggungkan di atas lebihnya*. 
 

ًٌّ َكَ ا َ َزَي  ِِ   ًِ ااّلْوَ ةِ : تَْن ٌِ ٌ   َواَْو َ َكَي َعْدََلِ   ِِ ثٍْ  .اَْو َ َكَي َعْدََلِ   ِأَّ  اَ ُ ِ ثًَْل َوَعْدََلِ   ِعَدَِ ِ   َُهَو ِ ثِْل
. َوآَ َلاِ   ِِ ثٍْ  آَ َل تََ ٌَّل َعلَى اْْلََصّحِ 

531. Tanbih. Kalau dua orang adil menghukum dengan bahawa ia punya yang 
seumpama sementara dan dua orang adil lain dengan tidak adanya maka ia jenis yang 
punya umpama sepertimana jazam Nawawi dengannya didalam Raudhah. Kalau dua 
orang adil menghukum dengan satu yang seumpama dan dua yang lain dengan 
umpama yang lain dia memilih di atas yang paling sahih.  
 

ْ َلااِ  (أَْو قَّوَ  ُ  )ثُّي ذََكَل ااثّانًِ ِ ْ  ااثََّلثَِة  ًِ قَْوِاِ   َواْشتََل   )أَْي اْاِ ثَْ   ِدََلاِهَي  ِِقٌَ ِة ِ ثِْلِ   َِ ّكةَ ٌَْوَي اإْلِ
أَْي ااّطعَاِي ُوُ و ًا َعلَى ( َوتََصدَّ   ِِ  ) ُ ْ ِزئًا  ًِ اْاِفْطَلِة أَْو ِ ّ ا هَُو ِعْندَهُ ( َطعَاً ا ) أَْي  ِقَْدِلَها  ( ِِقٌَ تِِ  

ٌِْلِهْي، َوََل ٌَُ وُز اَ ُ ااتَّصدُُّ   ِاادَّلاِهيِ   .َ َ اِكٌِ  اْاَ َلِي َو ُقََلائِِ  اْاقَاِطنٌَِ  َوَغ

532. Kemudian dia menyebutkan yang kedua daripada tiga itu pada katanya (atau dia 
memperhargakan) na‟am yang seumpama itu dengan dirham dengan nilai seumpama 
diMakkah pada hari mengeluarkan (dan dia membeli dengan nilainya) iaitu dengan 
kadarnya (akan makanan) yang memadai pada fitrah, atau dia keluarkan dari apa apa 
yang ada di sisinya (dan dia bersedekah dengan makanan itu) di atas jalan wajib ke 
atas para fakir miskin tanah haram yang mendiaminya dan yang tidak. Tidak harus dia 
bersedekah dengan dirham. 
 

 ًِ أَّيِ َ َكا  َكاَ    (ٌَْوً ا  )ِ ْ  ااّطعَاِي  (أَْو َصاَي َعْ  كُّ ِ ُ دٍّ  )ثُّي ذََكَل ااثّاِاَث ِ ْ  ااثََّلثَِة  ًِ قَْوِاِ  
533. Kemudian dia menyebutkan yang ketiga daripada tiga perkara itu pada katanya 
(atau dia puasa dari setiap cupak) makanan (sehari) pada mana-mana tempat dia 
berada. 
 

ٌْدُ  ) ِ ّ ا ََل نَْقَ   ٌِِ  َكاْاَ َلاِد َو َِقٌِّة ااطٌُُّوِل َ ا َعدَا  (ِ ّ ا ََل ِ ثَْ  اَ ُ  )ااِّذي َوَ َب  ٌِِ  اادُّي  (َوإِْ  َكاَ  ااّص
 َوإِنَّ ا .(َطعَاً ا )أَْي  ِقَْدِلَها  (أَْ َلَا  ِِقٌَ تِِ   ) َ َواٌء َكاَ  أَْك ََل ُ ثّةً ِ ْ  اْاَ َ اِي أَْي ََل، ،اْاَ َ اِي َكَ ا َ ٌَأْتًِ

َ اِت َوقَدْ  َ َكَ ْت ااّصَ ا َةُ  َِها  ًِ اْاَ َلاِد، َوِْلَنّ ُ َ ْ ُ وٌ  ََل ِ ثَْ  اَ ُ  اَِزَ تْ ُ اْاِقٌَ ةُ َعَ ًَل  ِاْْلَْصِ   ًِ اْاُ تَقَّوِ
 ِ ًّ ٌْ ِ .  َُ ِ َ   ِاْاِقٌَ ِة َكَ اِ  اْْلدَِ  . َوٌُْلَ ُي  ًِ اْاِقٌَ ِة إاَى َعْداَ

534. (Jika buruan) yang wajib dam padanya (daripada apa yang tidak ada umpama 
baginya) yang tidak ada nakalan padanya seperti belalang dan baki burung-burung 
selain hamam sepertimana yang akan datang, samaada tubuhnya besar dari hamam 
atau tidak (dia mengeluarkan dengan nilainya) iaitu dengan kadarnya (akan 
makanan).  Hanyalah melaziminya nilai itu kerana beramal dengan asal pada benda-
benda yang diperharga yang mana para sahabat telah menghukum dengannya pada 
belalang, dan kerana ia buruan yang didhaman yang tidak ada umpama baginya maka 
didhaman ia dengan nilai sepertimana harta anak adam. Dirujuk pada nilai itu kepada 
kata dua orang adil.  
 

 َوهَُو َ ا َعّب أَْي َشِلَب اْاَ اَء  ََِل َ ّاٍ َوَهدََل أَْي َلّ َي َصْوتَ ُ ،أَّ ا َ ا ََل ِ ثَْ  اَ ُ ِ ّ ا  ٌِِ  نَْقٌ  َوهَُو اْاَ َ ايُ 
 ًَ َوَغّلدَ َكاْاٌََ اِي َواْاقََ ِلّيِ َواْافَاِ تَِة َوكُّ ِ ُ َطّوٍ   َِفً اْاَواِ دَِة ِ ْن ُ َشاةٌ ِ ْ  َ أٍْ  أَْو َ ْعٍز  ُِ ْكِي ااّصَ ا َِة َلِ 

ٌْنَُهَ ا ِ ْ  ااّش َِ  َوهَُو إْاُف . اّاُ تَعَااَى َعْنُهيْ  ُهَ ا تَْوقٌٌِف  َلَ َُهْي  ٌِِ ، َوااثّانًِ َ ا  َ َو ًِ ُ ْ تَنَِدِهْي َوْ َهاِ  أََص ُّ
.  اْا ٌُُوِت، َوَهذَا إنَّ ا ٌَأْتًِ  ًِ  َْعِض أَْنَواعِ اْاَ َ اِي إْذ ََل ٌَتَأَتّى  ًِ اْافََواِ ِت َونَْ ِوَها
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535. Adapun buruan yang tidak ada umpama baginya yang ada nakalan padanya, iaitu 
hamam, iaitu burung yang meneguk air tanpa sedut dan berulang-ulang suaranya dan 
menderam seperti ketitir dan tekukur dan merpati dan setiap yang berkalung40. Maka 
pada seekor darinya seekor kambing daripada biri-biri atau kambing kacang, dengan 
hukuman sahabat radhiallahu taala anhum. Pada sandaran mereka itu ada dua wajah, 
yang paling sahih daripada keduanya adalah tauqif yang sampai kepada mereka 
padanya. Keduanya kesamaan yang sabit di antara keduanya iaitu suka kepada rumah-
rumah41. Ini hanyalah datang pada sebahagian bagai-bagai hamam kerana ia tidak 
datang pada merpati dan umpamanya.  
 

 ًِ أَْي  (ٌَْوً ا  )ِ ْ  ااّطعَاِي  (أَْو َصاَي َعْ  كُّ ِ ُ دٍّ  ) ،َوٌُتََصدُّ   ِااّطعَاِي َعلَى َ َ اِكٌِ  اْاَ َلِي َو ُقََلائِِ  َكَ ا َ لّ 
 ِ ًّ  .َ ْوِ يٍ َكاَ  قٌَِاً ا َعلَى اْاِ ثِْل

536. Dia bersedekah dengan makanan di atas para miskin tanah haram dan fakirnya 
sepertimana telah lalu,  (atau dia puasa dari setiap cupak) makanan (sehari) pada 
mana-mana tempat kerana kias di atas yang ada seumpama. 
 

ْ َلااِ َعلَى اْْلََصّحِ َو ًِ اْاَ َكاِ   َِ ِ ٌيِ اْاَ َلِي ِْلَنّ ُ : تَْن ٌِ ٌ  ِ َوااّطعَاِي  ًِ ااّزَ اِ   َِ ااَِة اإْلِ ًّ تُْعتَ َُل قٌَِ ةُ اْاِ ثِْل
تََْلِف َعلَى اْاَ ْذَهبِ  ْ َلااِ . َ َ  ُّ ااذّْ حِ، ََل  َِ َ ّ ِ اإْلِ تََْلِف ََل اإْلِ ِ تُْعتَ َُل قٌَِ تُ ُ  ًِ ااّزَ اِ   َِ ااَِة اإْلِ ًّ ٌُْل اْاِ ثِْل َوَغ

تََْلِف ََل  ِاْاَ َلِي َعلَى اْاَ ْذَهبِ   .َعلَى اْْلََصّحِ، َو ًِ اْاَ َكاِ   َِ َ ّ ِ اإْلِ

537. Tanbih. Diiktibarkan nilai yang seumpama dan makanan pada masa dengan 
ketika mengeluarkan di atas yang paling sahih, sementara pada tempat dengan semua 
tanah haram kerana ia tempat sembelih, bukan dengan tempat pembinasaan di atas 
pendapat mazhab. Yang tidak punya umpama diiktibarkan nilainya pada masa dengan 
ketika pembinasaan bukan ketika mengeluarkan di atas yang paling sahih, dan pada 
tempat dengan tempat pembinasaan tidak dengan tanah haram di atas mazhab. 
 

َوااتّْعِدٌِ  َعلَى  (َعلَى ااتّْلتٌِِب  )أَْي اادُّي اْاَ ْذكُوُل  (َوهَُو  )اْاُ ْفِ ِد  (َواْاَ اِ ُس اادُّي اْاَواِ ُب  ِاْاَوْطِء  )
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنُهْي  ِذَِاَك، َوَ َلَا  ( َدَنَةٌ  )اْاَ ْذَهِب  ٌََِ ُب  ِِ   َعلَى ااّلُ ِ   ِِصفَِة اْْلُْ ِ ٌِّة ِاقََ اِء ااّصَ ا َِة َلِ 

ٌِْ ، ااثّانٌَِةُ أَْ  ٌَُ اِ َي ثَانًٌِا  َْعدَ ِ َ اِعِ  اْْلَّوِ   ٌَْ  ااتَّ لُّلَ  ِاْاَوْطِء اْاُ ْفِ ِد َ ْ أَاَتَاِ  اْْلُواَى أَْ  ٌَُ اِ َي  ًِ اْاَ ّجِ  َ
ٌِْ  إنَّ ا تَْلَزُ  ُ َشاةٌ، َو ِااّلُ ِ  اْاَ ْلأَةُ َوإِْ  َشِ لَتَْها ِع َاَلتُ ُ  ٌِْ ، َو ًِ ااصُّوَلتَ ٌَْها َعلَى ،قَْ َ  ااتَّ لُّلَ   َََل  ِْدٌَةَ َعلَ

ٌَْلهُ ُ ْ ِلً ا أَْي َ ََلَلً  . ااّصِ ٌحِ َ َواٌء أََكاَ  اْاَواِطُ  َزْوً ا أَْي َغ
538. (Kelimanya dam yang wajib dengan setubuh) yang merosakkan. (Ianya) iaitu 
dam tersebut (di atas tertib) dan ta‟dil di atas mazhab, maka wajib dengannya (seekor 
unta) di atas lelaki dengan sifat korban kerana hukuman sahabat r.a dengan demikian 
itu. Keluar dengan setubuh yang merosakan oleh dua masaalah, pertamanya bahawa 
dia berjimak pada haji di antara dua tahallul, keduanya bahawa dia berjimak kali kedua 
selepas jimaknya yang pertama sebelum dua tahallul. Pada dua rupa mamaalah ini 
hanyalah melaziminya seekor kambing. Keluar dengan lelaki oleh perempuan sekalipun 
dia diliputi oleh ibaratnya. Maka tidak ada fidyah di atasnya, di atas yang sahih, 
samaada yang menyetubuhi itu suami atau selainnya, berihram atau halal. 
 

ٌُْث أُْطِلقَْت اْا َدَنَةُ  ًِ كُتُِب اْاَ ِدٌِث َواْاِفْقِ  اْاُ َلادُ  َِها اْا َِعٌُل ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى: تَْن ٌِ ٌ   َ .
539. Tanbih. Sekira-kira diitlakkan badanah i.e unta didalam kitab hadith dan fekah 
yang dikehendaki dengannya adalah unta jantan atau perempuan. 

                                                 
40

. warna sekeliling tengkok yang menyalahi warna baki tubuhnya 
41

. difaham dari ini bahawa merpati asalnya burung liar. Bajrimi. 
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ِ ْ   ( ََ ْ ٌي ِ ْ  اْا َنَِي  )أَْي اْا َقََلةَ  ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  ) ،تُْ ِزُ   ًِ اْْلُْ ِ ٌّةِ  ( َ َقََلةٌ  )أَْي اْا َدَنَةَ  ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  )
 ِِ ْعِل َ ّكةَ َ ااَةَ اْاُوُ وِب َكَ ا  (قَّوَي اْا َدَنَةَ  ِدََلاِهَي  )أَْي اْا َنََي  ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  )ااّ أِْ  أَْو اْاَ ْعِز أَْو ِ ْنُهَ ا، 

ٌِْ  َوااّلْوَ ِة،  ٌَْ ْت اْاَ ْ أَاَةُ  ًِ ااّشْلَ  ٌُْلهُ، َواَ ًُّ َوَغ  (َطعَاً ا  )أَْي  ِقَْدِلَها  (َواْشتََل   ِِقٌَ تَِها  )قَااَ ُ اا ُّْ ِك
  . ًِ اْاَ َلِي َعلَى َ َ اِكٌنِِ  َو ُقََلائِ ِ  (َوتََصدَّ   ِ ِ  )أَْو أَْ َلَ  ُ ِ ّ ا ِعْندَهُ 

540. (Maka jika dia tidak mendapat) unta (maka lembu) yang memada pada korban, 
(maka jika dia tidak mendapat) lembu (maka tujuh ekor kambing) daripada biri-biri 
atau kambing kacang atau daripada keduanya, (maka jika dia tidak mendapat) 
kambing (diperharga unta dengan dirham-dirham) dengan harga Makkah ketika 
wajibnya sepertimana kata Subki dan selainnya, masaala ini tidak ada didalam dua 
syarah-nya dan Raudhah, (dan dia membeli dengan nilainya) iaitu dengan kadarnya 
(akan makanan) atau dia mengeluarkannya dari apa yang ada di sisinya (dan 
bersedekah dengannya) pada tanah haram di atas fakir miskinnya. 
 

  ًِ أَّيِ َ َكا  َكاَ  َوٌُْكِ ُ  اْاُ ْنَكِ لَ  (َصاَي َعْ  كُّ ِ ُ دٍّ ٌَْوً ا  )َطعَاً ا  ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد  )

541. (Maka jika dia tidak mendapat) makanan (dia puasa dari setiap cupak sehari) 
pada mana-mana tempat dia berada, dan dia menyemurnakan hari yang terpecah. 
 

 َواَْو قَدََل َعلَى  َْعِض ااّطعَاِي َوَعَ َز َعْ  اْا َاقًِ .اْاُ َلادُ  ِااّطعَاِي  ًِ َهذَا اْا َاِب َ ا ٌُْ ِزُ  َعْ  اْاِفْطَلةِ : تَْن ٌِ ٌ 
ٌِْ  َوَصاَي َعّ ا َعَ َز َعْن ُ  .  أَْ َلَا َ ا قَدََل َعلَ

542. Tanbih. Yang dikehendaki dengan makanan pada bab ini adalah apa yang 
memada dari fitrah. Kalau dia mampu di atas sebahagian makanan dan lemah dari 
bakinya dia mengeluarkan apa yang dia mampu di atasnya dan puasa dari apa yang dia 
lemah darinya.  
 

َوأَّ ا اانّْوعُ ااتّاِ ُي اْاَ ْوعُودُ  ِِذْكِلِه  ٌَِ ا . َوقَْد َعَلْ ت ِ ّ ا تَقَدَّي أَّ  اْاَ ْذكُوَل  ًِ َكََلِي اْاُ َصنِِّف ثََ انٌَِةُ أَْنَواعٍ 
َ ةِ . تَقَدَّي  َُهَو دَُي اْاِقَلا ِ  َوإِنَّ ا اَْي ٌَْدُ ْ  َهذَا . َوهَُو َكدَِي ااتَّ تُّيِ  ًِ ااتّْلتٌِِب َوااتّْقِدٌِل َوَ ائِِل أَْ َكاِ ِ  اْاُ تَقَدِّ

َ اِء  ًِ . اانّْوعُ  ًِ تَْع ٌِِلِه  ِتَْلِك اانُّ ُِك ِْلَنّ ُ دَُي َ ْ ٍل ََل دَُي نُ ٍُك َعلَى اْاَ ْذَهِب  ًِ ااّلْوَ ةِ  َوَ ٌَأْتًِ َ ِ ٌُي اادِّ
. َ اتَِ ِة آِ ِل اْا َاِب إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى

543. Sungguh kamu telah tahu daripada apa yang telah lalu bahawa yang disebutkan 
pada kalam musannif itu lapan bagai. Adapun bagai kesembilan yang dijanjikan akan 
disebutkan pada apa yang telah lalu maka ia adalah dam qiran. Ianya seperti dam 
tamattu‟ pada tertib dan takdir dan sekelian hukum-hukumnya yang telah lalu. Bagai ini 
tidak masuk pada ibaratnya “dengan meninggalkan nusuk” kerana ia dam tampungan 
bukan dam nusuk di atas mazhab yang sabit didalam Raudhah. Akan datang semua 
dam-dam itu pada “khatimah” pada akhir bab ini, insya Allah taala. 
 

ْطعَاُي إَّل  ِاْاَ َلِي  ) َ َي ااتّْفِلقَِة َعلَى َ َ اِكٌنِِ  َو ُقََلائِِ   ِاانٌِِّّة ِعْندََها، َوََل ٌُْ ِزئُ ُ  (َوََل ٌُْ ِزئُ ُ اْاَهْدُي َوََل اإْلِ
ٍء ِ ْن ُ َوََل نَْقلُ ُ إاَى  ًْ َعلَى أَقَّ  ِ ْ  ثَََلثٍَة ِ ْ  اْافُقََلاِء أَْو اْاَ َ اِكٌِ  أَْو ِ ْنُهَ ا َواَْو غَُل َاَء، َوََل ٌَُ وُز اَ ُ أَْكُ  َش

ٌِْل اْاَ َلِي َوإِْ  اَْي ٌَِ ْد  ٌِِ  ِ ْ ِكٌنًا َوََل  َِقًٌلا . َغ
544. (Tidak memada baginya hadiah dan beri makan melainkan pada tanah 
haram) serta agihannya ke atas fakir miskinnya dengan niat di sisinya. Tidak ia 
memadainya di atas kurang dari tiga orang daripada fakir atau miskin atau daripada 
keduanya walaupun mereka orang-orang dagang. Tidak harus dia makan suatu 
daripadanya dan tidak memindahkannya kepada selain tanah haram sekalipun dia tidak 
mendapat seorang fakir dan tidak seorang miskin pun. 
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أَْ َ ُ   ُْقعٍَة ِ ْ  اْاَ َلِي ِاذَْ حِ ُ ْعتَِ ٍل اْاَ ْلَوةُ ِْلَنَّها َ ْوِ ُي تََ لُِّلِ ، َوِاذَْ حِ اْاَ اّاِ ِ نًى ِْلَنَّها َ ْوِ ُي : تَْن ٌِ ٌ 
َوَوْقُت  . َوَكذَا ُ ْكُي َ ا َ اقَ ُ اْاَ ااُّ َواْاُ ْعتَِ ُل ِ ْ  َهْديِ نَْذٍل أَْو نَْفٍ  َ َكانًا  ًِ اَِلْ تَِصاِا َواْْلَْ َ ِلٌّةِ .تََ لُِّل ِ 

.  ذَْ حِ َهذَا اْاَهْديِ َوْقُت اْْلُْ ِ ٌِّة َعلَى ااّصِ ٌحِ 
545. Tanbih. Tempat yang terafdhal daripada tanah haram untuk orang yang 
mengerjakan umrah menyembelih adalah Marwah kerana ia tempat tahallulnya dan 
untuk yang mengerjakan haji menyembelih adalah Mina kerana ia tempat tahallulnya. 
Begitulah hukum apa yang diseret oleh orang yang mengerjakan haji dan umrah 
daripada hadiah nazar atau sunat nisbah tempat pada khusus dan afdhal. Waktu 
sembelih hadiah adalah waktu korban di atas yang sahih. 
 

ًٌْ ا َعلَى َ ا ٌَْلَزُ  ُ ِ ْ  دَِي اْاُ ْ َلانَاتِ   َوَهذَا ااثّانًِ ََل .َواْاَهْدُي َكَ ا ٌُْطلَُ  َعلَى َ ا ٌَ ُوقُ ُ اْاُ ْ ِلُي ٌُْطلَُ  أَ
. ٌَْ تَاُّ  َِوْقِت اْْلُْ ِ ٌّةِ 

546. Hadiah sepertimana dituturkan ke atas apa yang diseret oleh orang yang berihram 
dituturkan juga ke atas apa yang melaziminya daripada dam tampungan. Yang kedua ini 
tidak khusus dengan waktu korban. 
 

ٌِْ  ِعْندَ ااتّْ ٌٌِِل أَْو اْاعَْ ِز  (َوٌُْ ِزئُ ُ أَْ  ٌَُصوَي  ) ٌُْث َشاَء  )َ ا َوَ َب َعلَ  إْذ ََل ،ِ ْ  ِ ّ ٍ أَْو َ َلٍي َكَ ا َ لّ  (َ 
َوٌَِ ُب  ٌِِ  تَْ ٌٌُِت اانٌِِّّة، َوَكذَا تَْعٌٌُِ  ِ َهتِِ  ِ ْ  تََ تُّيٍ أَْو قَِلاٍ  أَْو نَْ ِو ذَِاَك َكَ ا . َ ْنفَعَةَ ِْلَْهِ  اْاَ َلِي  ًِ ِصٌَاِ  ِ 

 ًُّ . قَااَ ُ اْاقَُ وِا
547. (Harus dia puasakan) apa yang wajib di atasnya di sisi pilihan atau lemah 
(ditempat-tempat dia hendak) daripada tanah halal atau haram sepertimana telah lalu 
kerana tidak ada manfaat bagi penduduk tanah haram pada puasanya. Wajib padanya 
memalamkan niat, begitu juga menentukan arahnya daripada tamattu‟ atau qiran atau 
umpama demikian itu sepertimana kata Qamuli. 
 

ٌِْد اْاَ َلِي  )ِاُ ْ ِلٍي َوََل ِاَ ََلٍ   (َوََل ٌَُ وُز  ) ْ َ اعِ َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ . (قَتُْ  َص  ِاإْلِ
َواَْو . أَّ ا َ َلُي َ ّكةَ  َ

ٌِْ  َوَ لَّي ٌَْوَي  َتْحِ َ ّكةَ قَاَ   ٌِْ  أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ إّ  َهذَا اْا َلَدَ  }: َكاَ  َكا ًِلا ُ ْلتَِزَي اْْلَْ َكاِي، َوِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
ٌْدُهُ  ٌُْل ااتّْنِفٌِل {َ َلاٌي  ُِ ْلَ ِة اّاِ ََل ٌُْعَ دُ َشَ ُلهُ َوََل ٌُنَفُّل َص ٌِْدِه ِاُ ْ ِلٍي َوََل ِاَ ََلٍ ،  َ َ ، أَْي ََل ٌَُ وُز تَْنِفٌُل َص

ٌْدًا َ ِ نَ ُ َكَ ا َ ّل  ًِ اْاُ ْ ِليِ . َوقٌَِس  َِ ّكةَ  َاقًِ اْاَ َليِ . أَْواَى .   َِإْ  أَتْلََف  ٌِِ  َص
548. (Tidak harus) bagi yang berihram dan yang halal (membunuh buruan tanah 
haram). Adapun tanah haram Makkah maka dengan ijmak sepertimana katanya 
didalam Majmuk, walaupun dia kafir yang melazimi hukum-hukum islam, dan kerana 
khabar dua kitab yang sahih bahawa nabi s.a.w.m pada hari pembukaan Makkah 
berkata “bahawa negeri ini haram dengan kehormatan Allah tidak dicabut pokoknya dan 
tidak dikejutkan buruannya” iaitu tidak harus mengejutkan buruannya bagi yang 
berihram dan bagi yang halal, maka selain mengejutkan terutama. Dikiaskan dengan 
Makkah baki tanah haram. Maka jika dia membinasakan buruan padanya dia 
mendhamannya sepertimana telah lalu pada orang yang berihram.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌَْ   }َوأَّ ا َ َلُي اْاَ ِدٌنَِة  ََ َلاٌي ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ إّ  إْ َلاِهٌَي َ ّلَي َ ّكةَ َوإِنًِّ َ ّلْ ت اْاَ ِدٌنَةَ َ ا  َ
ٌْدَُها  ٌَْها، ََل ٌُْقَطُي ِعَ اهَُها َوََل ٌَُصادُ َص ٌَْس َ َ َلًّ ِالنُّ ُِك  ِِ ََلِف {ََل َتَ ، َواَِكْ  ََل ٌَْ َ ُ   ًِ اْاَ ِدٌِد ِْلَنّ ُ اَ

 .َ َلِي َ ّكةَ 

549. Adapun tanah haram Madinah maka haram kerana sabda nabi s.a.w.m 
“sungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah dan sungguhnya aku mengharamkan 
Madinah, apa yang di antara dua banggolnya, tidak dipotong pokoknya dan tidak diburu 
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buruannya”, akan tetapi tidak didhaman ia pada kaul jadid kerana ia bukan tempat 
nusuk bersalahan tanah haram Makkah. 
 

ٌْ ِ  (َشَ ِلِه  )َوََل قَْلُي  (قَْطُي  )ٌَُ وُز  (َوََل  ) ٌِْ  ااّ ا ِقَ  َوَ َواٌء  ًِ .أَْي َ َلِي َ ّكةَ َواْاَ ِدٌنَِة ِاَ ا َ ّل  ًِ اْاَ ِدٌثَ
ٌِْلِه ِاعُُ وِي اانّْهًِ  ٌِْل اْاُ ْؤِذي. ااّشَ ِل اْاُ ْ تَْن َِت َوَغ أَّ ا اْاٌَا ُِس َواْاُ ْؤِذي . َوَ َ  ُّ ذَِاَك  ًِ ااّشَ ِل ااّلْطِب َغ

. َكااّشْوِك َواْاعَْوَ جِ َوهَُو َ ْلٌب ِ ْ  ااّشْوِك  ٌََُ وُز قَْطعُ ُ 
550. Tidak harus (memotong) dan tidak mencabut (pokoknya) iaitu tanah haram 
Makkah dan Madinah kerana apa yang sabit pada dua hadith yang lalu itu. Sama pada 
pokok yang dituntut tumbuh dan selainnya kerana umum tegahannya. Tempat demikian 
itu pada pokok yang basah yang tidak menyakiti, adapun yang kering dan yang 
menyakiti seperti duri dan „ausaj iaitu sejenis duri maka harus memotongnya. 
 

َوَ َلَا  ِاْاَ َلِي َشَ ُل اْاِ ّ ِ إذَا اَْي ٌَكُْ   َْعُض أَْصِلِ  .  ِ ْ   َاٍب أَْواَى،عُِلَي ِ ْ  تَْع ٌِِلِه  ِاْاقَْطيِ تَْ ِلٌُي قَْلِع ِ : تَْن ٌِ ٌ 
 ِ ٌْ أَّ ا .  ًِ اْاَ َلِي،  ٌََُ وُز قَْطعُ ُ َوقَْلعُ ُ َواَْو  َْعدَ َغْلِ ِ   ًِ اْاَ َلِي،  ِِ ََلِف َعْكِ ِ  َعَ ًَل  ِاْْلَْصِ   ًِ اْاَ ْوِ عَ

.  َ ا  َْعُض أَْصِلِ   ًِ اْاَ َلِي  ٌََْ ُلُي تَْ ِلٌ ًا ِاْلَ َليِ 
551. Tanbih. Diketahui dari ibaratnya dengan “potong” haram cabut daripada bab 
terutama. Keluar dengan tanah haram oleh pokok tanah halal apabila sebahagian 
umbinya tidak berada pada tanah haram, maka harus memotongnya dan mencabutnya 
walupun selepas menanamnya pada tanah haram, bersalahan „akasnya kerana 
mengamalkan asal pada dua tempat ini. Adapun apa yang sebahagian umbinya pada 
tanah haram maka haram kerana memenangkan yang haram.  
 

ٌِْل اْاُ ْ تَْن َِت  ِااّشَ ِل اْاِ ْنَطةُ َونَْ ُوَها َكااّشِعٌِل َواْاَ ْ َلاَواِت  ٌََُ وُز قَْطعَُها َوقَْلعَُها ُ ْطلَقًا  ََِل  َوَ َلَا  ِتَْقٌٌِِد َغ
 .ِ ََلٍف َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ 

552. Keluar dengan mengkaitkan “tidak dituntut tumbuh” dengan “pokok” oleh hintah 
dan umpamanya seperti syai‟er dan sayur-sayuran maka harus memotongnya dan 
mencabutnya semata-mata tanpa khilaf sepertimana kata Nawawi didalam Majmuk. 
 

َ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  َ َ اِ  َشَ ِل َ َلِي َ ّكةَ،  ٌََِ ُب  ًِ قَْطيِ أَْو قَْليِ ااّشَ َلِة اْاَ َلِ ٌِّة اْاَك ٌَِلِة  ِأَْ  : تَْن ٌِ ٌ 
َو ًِ . َواْا َدَنَةُ  ًِ َ ْعنَى اْا َقََلةِ : قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة َكأَْصِلَها .  َ َواٌء أَْ لَفَْت أَْي َلَ ،تَُ ّ ى َك ٌَِلةً عُْل ًا  َقََلةٌ 

. ااّصِ ٌَلِة إْ  قَاَل َْت  ُْ َي اْاَك ٌَِلِة َشاةٌ،  َِإْ  َص َُلْت ِ دًّا  َِفٌَها اْاِقٌَ ةُ 
553. Tanbih. Musannif diam dari dhaman pokok tanah haram Makkah, maka wajib 
pada memotong atau mencabut pokok tanah haram yang besar dengan bahawa ia 
dinamakan besar pada uruf oleh seekor lembu, samaada ia tumbuh semula atau tidak. 
Katanya didalam Raudhah seperti asalnya : unta pada makna lembu. Dan pada yang 
kecil jika ia hampir dengan satu pertujuh yang besar seekor oleh kambing. Maka jika 
ianya kecil sangat maka padanya nilainya.  
 

َواِك  َََل َ َ اَ   ٌِِ ،  َِإْ  اَْي  َواَْو أََ ذَ غُْصنًا ِ ْ  َشَ َلٍة َ َلِ ٌٍّة  َأَْ لََف ِ ثْلَ ُ  ًِ َ نَتِِ   ِأَْ  َكاَ  اَِطٌفًا َكااّ ِ
ٌِْ  ااّ َ ا ُ  ٌِْل ااّشَ ِل ِ ْ  اانّ َاِت اْاِقٌَ ةُ ِْلَنّ ُ .ٌُْ ِلْف أَْو أَْ لََف ََل ِ ثْلَ ُ أَْو ِ ثْلَ ُ ََل  ًِ َ نَتِِ   َعَلَ  َواْاَواِ ُب  ًِ َغ

 .اْاِقٌَاُس َواَْي ٌَِلْد نَاٌّ ٌَْد َعُ ُ 

554. Kalau dia mengambil satu dahan dari pokok tanah haram maka ia menumbuhkan 
seumpamanya pada tahunnya, dengan bahawa ianya lembut seperti siwak maka tidak 
ada dhaman padanya. Maka jika ia tidak tumbuh semula atau tumbuh semula tidak 
seumpamanya atau seumpamanya tidak pada tahunnya maka di atasnya dhaman. 
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Yang wajib pada selain pokok daripada tumbuh-tumbuhan adalah nilai kerana wajib nilai 
itu kiasnya. Tidak datang nas yang menolaknya. 
 

ٌِْ  َوِْلَّ  ذَِاَك  ًِ َ ْعنَى ااّزْلعِ  ْ لَِة ِاْلَ اَ ِة إاَ ي َكااّلِ ِ
 .َوٌَِ  ُّ أَْ ذُ نَ َاتِِ  ِاعَلَِف اْا ََهائِِي َوِالدَّواِء َكاْاَ ْنَظِ  َوِالتّ َذّ

ٌْيِ ِ ّ ْ  ٌَْعِلُف  ِِ  ِْلَنّ ُ . َوََل ٌُْقَطُي ِاذَِاَك إَّل  ِقَْدِل اْاَ اَ ةِ  َكااّطعَاِي ااِّذي أُ ٌَِح أَْكلُ ُ، ََل ٌَُ وُز  َوََل ٌَُ وُز قَْطعُ ُ ِاْل َ
ٌْعُ ُ  ٌْعُ ُ  . َ َواِك َكَ ا َ ٌَأْتًِ ََل ٌَُ وُز  َ ٌُْث َ ّوْزنَا أَْ ذَ ااّ ِ  .َوٌُْؤَ ذُ ِ ْن ُ أَنّا َ 

555. Halal mengambil tumbuhannya untuk umpan ternakkan dan untuk ubat seperti 
timun pahit dan untuk makan mengenyangkan seperti rijlah42, kerana hajat kepadanya 
dan kerana demikian itu pada makna tanaman jangka pendek. Tidak dipotong untuk 
demikian itu melainkan dengan kadar hajat. Tidak harus memotongnya untuk dijual 
kepada orang yang menjadikannya umpan bahimah kerana ia seperti makanan yang 
diharuskan memakannya, tidak harus menjualnya. Difaham darinya bahawa sekira-kira 
kita mengharuskan mengambil siwak sepertimana akan datang tidak harus menjualnya.  
 

ٌِْ   ًِ اْْلُّيِ  ِاْا ََهائِيِ  ًُ َ ِشٌِ  اْاَ َلِي َوَشَ ِلِه َكَ ا نَّا َعلَ َوٌَُ وُز أَْ ذُ أَْوَلاِ  اْْلَْشَ اِل  ََِل َ ْ ٍط . َوٌَُ وُز َلْع
ِّفَاقُُهْي َعلَى أَنّ ُ ٌَُ وُز أَْ ذُ ثََ ِلَها . َوَ ْ طَُها َ َلاٌي َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ نَْقًَل َعْ  اْْلَْصَ ابِ . ِائََّل ٌَُ ّل  َِها َونُِقَ  ات

َواِك َونَْ ِوهِ  ًُّ . َوقَِ ٌّتُ ُ أَنّ ُ ََل ٌُْ َ ُ  اْا ُْصُ  االِّطٌُف َوإِْ  اَْي ٌُْ ِلفْ . َوعُوِد ااّ ِ   .َوهَُو اْْلَْقَلبُ : قَاَ  اْْلَْذَلِع
556. Harus mengembalakan bahimah pada rumput dan pokok tanah haram 
sepertimana yang Syafi‟e naskan didalam al Umm. Harus mengambil daun-daun pokok 
tanpa rentap rantingnya supaya dia tidak memudharatkannya. Merentap rantingnya 
haram sepertimana didalam Majmuk kerana nakal dari ashab Syafi‟e. Dinakalkan 
sepakatan mereka di atas bahawa harus mengambil buahnya dan ranting siwak dan 
umpamanya. Kehendaknya bahawa tidak didhaman ranting yang lembut sekalipun ia 
tidak menumbuhkan gantinya. Kata Azrai‟e : ianya yang paling dekat.  
 

ٌْدُ َوّاِ ااّطائِِف َونَ َاتِِ  َوََل َ َ اَ   ٌِِهَ ا قَْطعًا. َوٌَْ ُلُي أَْ ذُ نَ َاِت َ َلِي اْاَ ِدٌنَِة، َوََل ٌُْ َ  ُ   .َوٌَْ ُلُي َص

557. Haram mengambil tumbuh-tumbuhan tanah haram Madinah dan tidak didhaman. 
Haram buruan Wajj Thaif dan tumbuhannya, dan tidak ada dhaman pada keduanya 
dengan jazam. 
 

، :  َائِدَةٌ  ٌِْلَها إاَى اْاِ ّ ِ ٌِْ  أَْو أَْ َ اٍل أَْو َ ا عُِ َ  ِ ْ  ِطٌِ  أََ ِدِهَ ا َكاْْلَ َاِلٌِ  َوَغ ٌَْ ُلُي نَْقُ  تَُلاٍب ِ ْ  اْاَ َلَ 
.   ٌََِ ُب َلدُّهُ إاَى اْاَ َلِي  ِِ ََلِف َ اِء َزْ َزَي  َِإنّ ُ ٌَُ وُز نَْقلُ ُ 

558. Faedah. Haram memindahkan tanah dari dua tanah haram atau batu atau apa 
yang dibuat dari tanah keduanya seperti cerek dan selainnya kepada tanah halal, maka 
wajib memulangkannya kepada tanah haram itu, bersalahan air zamzam maka harus 
memindahkannya.  
 

َك َ َ َ َها  ِِطٌِب نَْفِ ِ  ثُّي ٌَأُْ ذُهُ . َوٌَْ ُلُي أَْ ذُ ِطٌِب اْاَكْع َةِ  َوأَّ ا ِ تُْلَها  َاْْلَْ ُل  ٌِِ  إاَى َلأْيِ .  ََ ْ  أََلادَ ااتّ َلُّ
ٌْعًا َوَعَطاًء ِائََّل ٌَتْلََف  ِاْا ِلَى ٌِْت اْاَ اِ   َ َ اِي، ٌَْصِل ُ ُ  ًِ  َْعِض َ َصاِلٌِف  َ َو َِهذَا قَاَ  اْ ُ  َع ّاٍس َوَعائَِشةُ . اإْلِ

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنُهيْ  . َوَ ّوُزوا ِاَ ْ  أََ ذَهُ اُْ َ  ُ َواَْو ُ نُ ًا أَْو َ ائًِ ا. َوأَيُّ َ لََ ةَ َلِ 
559. Haram menambil wangian ka‟bah, maka siapa yang hendak mengambil berkat dia 
menyapunya dengan wangian dirinya kemudian mengambilnya. Adapun tirainya maka 
urusan padanya terserah kepada pendapat imam, dia memalingkannya pada 
sebahagian tempat-tempat palingan baitul mal dengan jual dan beri supaya ia tidak 
binasa dengan sebab reput. Dengan ini kata Ibnu Abbas dan Aisyah dan Ummu 

                                                 
42

 Sejenis sayur. Dipanggil juga hamqa‟. 
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Salamah r.anhum. Mereka mengaharuskan bagi orang yang mengambilnya 
memakainya walaupun orang yang berjunub dan berhaid.  
 

ٌِْد اْاَ َلِي َوقَْطيِ َشَ ِلِه َوااّ َ اِ   (َواْاُ ِ  ُّ َواْاُ ْ ِلُي  ًِ ذَِاَك  )  ََِل  َْلٍ  ِاعُُ وِي  (َ َواٌء  )أَْي  ًِ تَْ ِلٌِي َص
 .اانّْهًِ 

560. (Orang yang halal dan yang haram pada demikian itu) iaitu pada 
pengharaman memburu buruan tanah haram dan memotong pokoknya dan dhamannya 
(adalah sama) tanpa ada beza kerana umum tegahannya. 

 
ٌِْد َوَ  َْت اْاِفْدٌَةُ  ٌِِ  َ َي اْاَ ْهِ  َواانِّْ ٌَاِ ، َوَ ا َكاَ  : قَاِعدَةٌ نَا ِعَةٌ  ٌَِ ا َ  ََ   َ ا َكاَ  إتََْل ًا َ ْ ً ا َكااّص

  ٌِْ ٌِب َواالُّْ ِس  َََل  ِْدٌَةَ  ٌِِ  َ َي اْاَ ْهِ  َواانِّْ ٌَاِ ، َوَ ا َكاَ   ٌِِ  َشائِ َةٌ ِ ْ  اْاَ انِ َ اْ تِْ تَاًعا أَْو تََل ًُّها َكااّطِ
َواْْلََصحُّ  ًِ اْاِ َ اعِ َعدَُي ُوُ وِب اْاِفْدٌَِة َ َي اْاَ ْهِ  َواانِّْ ٌَاِ ، َو ًِ . َكاْاِ َ اعِ َواْاَ ْلِ  َواْاقَْلِي  َِفٌِ  ِ ََلفٌ 
. اْاَ ْلِ  َواْاقَْلِي اْاُوُ وُب َ عَُهَ ا

561. Kaedah yang bermanfaat pada apa yang telah lalu. Apa yang ianya semata-mata 
pembinasaan seperti memburu wajib fidyah padanya serta jahil dan lupa, dan apa yang 
ianya bersedap-sedap atau bersenang-senang seperti wangian dan pakaian maka tidak 
ada fidyah padanya serta jahil dan lupa, dan apa yang padanya ada campuran dua 
pihak itu seperti jimak dan cukur rambut dan kerat kuku maka papadanya khilaf, yang 
paling sahih pada jimak tidak wajib fidyah serta jahil dan lupa dan pada cukur rambut 
dan kerat kuku wajib ia bersama keduanya. 
 

ٌُْث أُْطِلَ   ًِ اْاَ نَاِ ِك اادُّي  َاْاُ َلادُ  ِِ  َكدَِي اْْلُْ ِ ٌِّة،  َتُْ ِزُ  اْا َدَنَةُ أَْو اْا َقََلةُ َعْ  َ ْ عَِة ِدَ اٍء َوإِْ  : َ اتَِ ةٌ   َ
ٌِْد .اْ تَلَفَْت أَْ  َا َُها   َلَْو ذَ ََ َها َعْ  دٍَي َواِ ٍب  َاْافَْلُض  ُْ عَُها  َلَ ُ إْ َلاُ  ُ َعْن ُ َوأَْكُ  اْا َاقًِ إَّل  ًِ َ َزاِء ااّص

ِ  َََل ٌُْشتََلطُ َكْونُ ُ َكاْْلُْ ِ ٌّةِ  ًّ  ٌََِ ُب  ًِ ااّصِ ٌِل َصِ ٌٌل َو ًِ اْاَك ٌِِل َك ٌٌِل َو ًِ اْاَ ِعٌِب َ ِعٌٌب َكَ ا َ ّل، . اْاِ ثِْل
.   َْ  ََل تُْ ِزُ  اْا َدَنَةُ َعْ  َشاةٍ 

562. Khatimah. Sekira-kira dituturkan dam i.e darah pada nusuk maka yang 
dikehendaki dengannya seperti dam korban, maka memadai unta atau lembu dari tujuh 
dam sekalipun berlainan sebab-sebabnya. Maka kalau dia menyembelihnya dari dam 
yang wajib maka fardhunya satu pertujuhnya, maka boleh dia mengeluarkan dam itu 
darinya dan memakan bakinya melainkan pada balasan buruan yang seumpama maka 
tidak disyaratkan keadaanya seperti korban maka wajib pada yang kecil oleh yang kecil 
dan pada yang besar oleh yang besar dan yang cacat oleh yang cacat sepertimana 
telah lalu, bahkan tidak memada unta dari kambing.  
 

َ اِء تَْلِ ُي  ِاْعتِ َاِل ُ ْكِ َها إاَى أَْل َعَِة أَْقَ اٍي  دَُي تَْلتٌٍِب َوتَْقِدٌٍل دَُي تَْلتٌٍِب َوتَْعِدٌٍ  دَُي تَْ ٌٌٍِل : َوَ اِصُ  اادِّ
 .َوتَْقِدٌٍل دَُي تَْ ٌٌٍِل َوتَْعِدٌ ٍ 

563. Hasil dam-dam itu merujuk dengan iktibar hukumnya kepada empat bahagian : 
dam tertib dan takdir, dam tertib dan ta‟dil, dam takhyir dan takdir dan dam takhyir dan 
ta‟dil.  
 

ْ َلاِي ِ ْ  اْاِ ٌقَاِت  اْاِقْ ُي اْْلَّوُ  ٌَْشتَِ ُ  َعلَى دَِي ااتَّ تُّيِ َواْاِقَلاِ  َواْافََواِت َواْاَ نُوِط  ِتَْلِك َ أُْ وٍل  ِِ  َوهَُو تَْلُك اإْلِ
 َوِ نًى َوَطَواُف اْاَودَاعِ 

ًُ َواْاَ  ٌُِت  ُِ ْزدَِافَةَ َ اُء ِدَ اُء تَْلتٌٍِب  َِ ْعنَى أَنّ ُ ٌَْلَزُ  ُ ااذّْ ُح َوََل ٌُْ ِزئُ ُ .َوااّلْ    ََهِذِه اادِّ
ٌِْ   َِ ا ََل ٌَِزٌدُ َوََل ٌَْنقُاُ  ٌِْلِه إَّل إذَا َعَ َز َعْن ُ، َوتَْقِدٌٍل  َِ ْعنًى أَّ  ااّشْلَع قَدَّل َ ا ٌَْعِدُ  إاَ . اْاعُدُوُ  إاَى َغ

564. Bahagian pertama meliputi dam tamattu‟ dan qiran dan luput dan dam yang 
digantungkan dengan meninggalkan perkara yang diperintahkan iaitu meninggalkan 
ihram dari miqat dan lontar dan mabit di Muzdalifah dan Mina dan tawaf wada‟. Maka 
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dam-dam ini adalah dam-dam tertib dengan makna bahawa lazim dia menyembelihnya 
dan tida memadainya berpaling kepada selainnya melainkan apabila dia lemah darinya, 
dan takdir dengan makna bahawa syara‟ mengkadarkan apa yang dia boleh berpaling 
kepadanya dengan apa yang tidak lebih dan tidak kurang.  
 

َواْاِقْ ُي ااثّانًِ ٌَْشتَِ ُ  َعلَى دَِي اْاِ َ اعِ  َُهَو دَُي تَْلتٌٍِب َوتَْعِدٌٍ ،  َِ ْعنَى أَّ  ااّشْلَع أََ َل  ٌِِ   ِااتّْقِوٌِي َواْاعُدُوِ  
ٌِْلِه  َِ َ ِب اْاِقٌَ ِة،  َتَِ ُب  ٌِِ   َدَنَةٌ ثُّي  َقََلةٌ ثُّي َ ْ ُي ِشٌَاهٍ   َِإْ  َعَ َز قَّوَي اْا َدَنَةَ  ِدََلاِهَي َواْشتََل   َِها . إاَى َغ

ٌِْ  َشاةٌ .  َِإْ  َعَ َز َصاَي َعْ  كُّ ِ ُ دٍّ ٌَْوً ا َوٌُْكِ ُ  اْاُ ْنَكِ َل َكَ ا َ لّ . َطعَاً ا َوتََصدَّ   ِ ِ  ْ َصاِل  َعَلَ َوَعلَى دَِي اإْلِ
.  َِإْ  َعَ َز َصاَي َعْ  كُّ ِ ُ دٍّ ٌَْوً ا. ثُّي َطعَاٌي  ِااتّْعِدٌ ِ 

565. Bahagian kedua meliputi dam jimak, maka ia dam tertib dan ta‟dil dengan makna 
bahawa syara‟ menyuruh dengan menilainya dan berpaling kepada selainnya dengan 
sekira-kira nilaian itu, maka wajib padanya unta kemudian lembu kemudian tujuh 
kambing, maka jika dia lemah dia perharga unta itu dengan dirham dan membeli 
dengannya makanan dan mensedekahkan. Maka jika dia lemah dia puasa dari setiap 
cupak sehari dan dia menyempurnakan hari yang terpecah sepertimana telah lalu. Dan 
meliputi dam sekatan maka di atasnya kambing kemudian makanan dengan ta‟dil maka 
jika dia lemah dia puasa dari setiap cupak sehari. 
 

ٌَْ  ذَْ حِ  َواْاِقْ ُي ااثّاِاُث ٌَْشتَِ ُ  َعلَى دَِي اْاَ ْلِ  َواْاقَْلِي،  ٌََتََ ٌُّل إذَا َ لََ  ثَََلَث َشعََلاٍت أَْو قَلَّي ثَََلثَةَ أَْظفَاٍل ِوََلًء  َ
أٌَّاٍي، َوَعلَى دَِي اَِلْ تِْ تَاعِ َوهَُو ااتَّطٌُُّب  دٍَي َوإِْطعَاِي ِ تِّة َ َ اِكٌَ ، ِاكُّ ِ ِ ْ ِكٌٍ  نِْصُف َصاعٍ َوَصْوُي ثَََلثَةِ 

َ اِت اْاِ َ اعِ  َواادّْهُ   ِفَتْحِ اادّاِ  ِالّلأِْس َواالِّْ ٌَِة َو َْعِض َشْعِل اْاَوْ ِ  َعلَى ِ ََلٍف تَقَدَّي، َواالُّْ ِس َوُ قَدِّ
ٌِْل اْاُ ْفِ دِ  . َواَِلْ تِْ نَاِء َواْاِ َ اعِ َغ

566. Bahagian ketiga meliputi dam cukur dan kerat kuku, maka apabila dia bercukur 
tiga helai rambut atau mengerat tiga kuku berturut-turut dia memilih di antara sembelih 
dam dan memberi makanan kepada enam orang miskin, bagi setiap miskin setengah 
gantang dan puasa tiga hari, dan meliputi dam istimta‟ iaitu berwangian dan 
meminyakkan kepala atau janggut dan sebahagian bulu muka di atas khilaf yang telah 
lalu, dan meliputi pakaian dan mukaddimah jimak dan istimna‟ dan jimak yang tidak 
merosakkan nusuk. 
 

ٌِْد َوااّشَ لِ  . َواْاِقْ ُي ااّلا ُِي ٌَْشتَِ ُ  َعلَى دَِي َ َزاِء ااّص
567. Bahagian keempat meliputi balasan buruan dan pokok.  
 

َ اِء ِعْشُلوَ  دًَ ا َوكُلَُّها ََل تَْ تَاُّ  َِوْقٍت َكَ ا َ ّل، َوتَُلاُ   ًِ اانُّ ُِك ااِّذي َوَ  َْت  ٌِ ِ  َودَُي .  َُ ْ لَةُ َهِذِه اادِّ
ْ َلاِي  ِاْاقََ اِء َكاْاُ تََ تِّيِ إذَا  ََلَو ِ ْ  عُْ َلتِِ   َِإنّ ُ ٌَُ وُز اَ ُ أَْ  ٌَْذ ََح قَْ َ   اْافََواِت ٌُْ ِزُ   َْعدَ دُُ وِ  َوْقِت اإْلِ

ْ َلاِي  ِاْاَ ّجِ، َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ، َوإِْ  قَاَ  اْ ُ  اْاُ ْقِلي  ْ َلاِي  ِاْاقََ اءِ : اإْلِ  . ََل ٌُْ ِزُ  إَّل  َْعدَ اإْلِ

568. Maka jumlah dam-dam ini dua puluh dam. Semuanya tidak khusus dengan satu-
satu waktu sepertimana telah lalu. Disukai ia pada nusuk yang wajib ia padanya. Dam 
luput memada selepas masuk waktu ihram dengan kadha, sama seperti orang yang 
mengerjakan tamattu‟ apabila dia selesai dari umrahnya maka harus dia menyembelih 
sebelum ihram dengan haji. Ini adalah yang muktamad. Sekalipun kata Ibnu Muqri : 
tidak memada ia melainkan selepas ihram dengan kadha.  
 

َوَكذَا ٌَْ تَاُّ  ِِ  ااذّْ ُح إَّل اْاُ ْ َصُل  ٌََْذ َُح  .َوكُلَُّها َو َدَاَُها ِ ْ  ااّطعَاِي ٌَْ تَاُّ تَْفِلقَتُ ُ  ِاْاَ َلِي َعلَى َ َ اِكٌنِ ِ 
ٌُْث أُْ ِصَل َكَ ا َ لّ    َِإْ  عُِدَي اْاَ َ اِكٌُ   ًِ اْاَ َلِي أَّ َلهُ َكَ ا َ ّل َ تّى ٌَِ دَهُْي، َكَ ْ  نَذََل ااتَّصدَُّ  َعلَى  ُقََلاِء .َ 
 . َلٍَد  َلَْي ٌَِ ْدهُيْ 
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569. Semua dam-dam ini dan makanan yang menggantikannya khusus agihannya 
pada tanah haram di atas fakir miskinnya. Begitu juga khusus padanya sembelihannya, 
melainkan orang yang kena sekatan jalan maka dia menyembelih dimana-mana dia 
disekat sepertimana telah lalu. Maka jika tidak kedapatan fakir miskin pada tanah haram 
dia menangguhkannya sepertimana telah lalu, hingga dia mendapati mereka seperti 
orang yang bernazar sedekah ke atas fakir miskin satu negeri maka dia tidak mendapati 
mereka. 
 

ٌِْ  : َوٌَُ  ُّ ِاَ ْ  قََصدَ َ ّكةَ  َِ ّجٍ أَْو عُْ َلٍة  ٌْئًا ِ ْ  اانّعَِي ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ٌَْها َش ٌِْ   }أَْ  ٌُْهِدَي إاَ أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
. َوََل ٌَِ ُب ذَِاَك إَّل  ِاانّْذلِ  .{َوَ لَّي أَْهدَ   ًِ َ ّ ِة اْاَودَاعِ ِ ائَةَ  َدَنٍَة 

570. sunat bagi orang yang menuju ke Makkah untuk haji atau umrah bahawa dia 
menghadiahkan kepadanya suatu dariada na‟am kerana khabar dua kitab yang sahih 
“bahawa nabi s.a.w.m menghadiahkan pada haji wada‟nya seratus unta”. Demikian itu 
tidak wajib melainkan dengan nazar.  
 

ْ َلاِي َوٌَتََصدُّ   ِِهَ ا  َْعدَ ذَْ ِ َها، ثُّي ٌَْ َلُح  ٌِْ  ِ ْ  اانِّعَاِ  ااّتًِ تُْل َُس  ًِ اإْلِ َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌُقَلِّدَ اْا َدَنَةَ أَْو اْا َقََلةَ نَْعلَ
َ َها  ِاادِّي ِاتُْعَلفَ   َواْا َنَُي ََل تُْ َلُح  َْ  تُقَلّدُ عَُل  .َصْفَ ةَ َ نَاِ َها اْاٌُْ نَى  َِ ِدٌدٍَة ُ ْ تَْق ًَِل  َِها اْاِقْ لَةَ َوٌُلَّطِ

 .اْاِقْلِب َوآذَانَُها َوََل ٌَْلَزُي  ِذَِاَك ذَْ ُ َها

571. Sunat dia mengkalungkan tengkok unta atau lembu dengan dua selipar daripada 
selipar-selipar yang dipakai pada ihram, dan dia sedekahkan keduanya selepas 
menyembelihnya, kemudian dia melukakan papan gohnya yang kanan dengan suatu 
yang tajam hal keadaan dia mengadap kiblat dengannya dan melumurkannya dengan 
darah supaya ia dikenali43. Kambing tidak dilukakan bahkan dikalungkan dengan 
tangkai qirbah. Tidak lazim menyembelihnya dengan demikian itu. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43

. dikenali sebagai hadiah kalau ianya hilang. 
44

. 20 ogos 2007. 
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 ِكتَاُب اْا ٌُُوعِ 
 

ٌِْلَها ِ ْ  أَْنَواعِ اْاُ عَاَ ََلِت َكِقَلاٍض َوَشِلَكةٍ  ٌْيِ اْاُ نَاِ ِب ِاْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ِة  ًِ قَْوا  . َوَغ َوَع َّل  ِاْا ٌُُوعِ دُوَ  اْا َ
ٌَْي  }: تَعَااَى  ِعِ  َوتَْقِ ٌِي أَْ َكاِ ِ ،  َِإنّ ُ ٌَتَنَّوعُ إاَى أَْل َعَِة  {َوأََ ّ  اّاُ اْا َ َوِاَطِلٌِ  اَِلْ تَِصاِل نََظًلا إاَى تَنَوُّ

. أَْنَواعٍ َكَ ا َ ٌَأْتًِ
572. Bismillahirrahmanirrahim. (Kitab jualbeli-jualbeli dan selainnya daripada) 
bagai-bagai (urusniaga) seperti qiradh dan syarikat. Dia ibaratkan dengan “jualbeli-
jualbeli” tidak “jualbeli” yang menasabah dengan ayat yang mulia pada firman Allah 
taala “dan Allah menghalalkan jualbeli” kerana meringkaskan kerana memandang 
kepada kepelbagaiannya dan kepada pembahagian hukum-hukumnya maka ia terpecah 
kepada empat bagai sepertimana akan datang. 
 

ٌِْل ََلِزٍي َكَ ا ٌُْعلَُي ذَِاَك ِ ْ  َكََلِ  ِ  . َوأَْ َكاُ  ُ تَْنقَِ ُي إاَى َصِ ٌحٍ َو َاِ ٍد، َوااّصِ ٌُح إاَى ََلِزٍي َوَغ
573. Hukum-hukumnya terbahagi kepada sah dan fasid, dan yang sah itu terbahagi 
kepada yang lazim dan yang tidak lazim sepertimana diketahui demikian itu dari 
kalamnya. 
  

ٍء، قَاَ  ااّشاِعُل  ًْ ٍء  َِش ًْ ٌُْي اُ َةً ُ قَا َلَةُ َش ، "َوََل أَُ لُِّ َها إَّل ٌَدًا  ٌَِدِ * َ ا  ِْعتُكُْي ُ ْهَ تًِ إَّل  َِوْصِلكُُي "َواْا َ
  .َوَشْلًعا ُ قَا َلَةُ َ اٍ   َِ اٍ  َعلَى َوْ ٍ  َ ْ ُصوٍا 

574.  Jual pada bahasa : saling menukarkan suatu dengan suatu45. Kata penyair “ َما 
ُمَها  إَّ يَداًلا ِبيَدِ * ِبْعتُيُْم ُمْهَجِت   إَّ ِبَوْ ِليُُم  َوَإ أَُسلِّ ”, dan pada syara‟ menukarkan satu harta dengan 

harta yang lain di atas wajah yang khusus. 
 

ْ َ اعِ آٌَاٌت َكقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌَْي  }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ ٌِْ  َوَ لَّي  {َوأََ ّ  اّاُ اْا َ  }: َوأََ اِدٌُث َكقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
ٌُْي َعْ  تََلاٍض    {إنَّ ا اْا َ

575. Asal padanya sebelum ijmak beberapa ayat seperti firman Allah taala “dan Allah 
menghalalkan jual beli”, dan hadith-hadith seperti sabda nabi s.a.w.m “jualan beli itu 
hanyalah dari redha meredhai”. 
 

ٌٍْ  ُ َشاَهدٍَة  )اْْلَّوُ   .أَْي أَْنَواعٍ  َْ  أَْل َعَةٌ َكَ ا َ ٌَأْتًِ (اْا ٌُُوعُ ثَََلثَةُ أَْشٌَاَء  ) ٌُْي َع َ )   ٌِْ  )أَْي َ ْلئٌٍِّة ِاْلُ تَ َاٌِعَ
 .َِلْنتِفَاِء اْا ََللِ  ( ََ ائٌِز 

                                                 
45

. iaitu diatas wajah ganti mengganti. 
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576. (Jual beli itu tiga perkara) iaitu tiga bagai, bahkan empat sepertimana akan 
datang. Pertamanya : (jual benda yang kelihatan) iaitu yang dilihat bagi dua yang 
berjual beli, (maka ianya harus) kerana ternafi gharar46. 
 

ٍء  )ااثّانًِ  (َو  ) ًْ ٌُْي َش ّ ِة  )ٌَِصحُّ ااّ لَُي  ٌِِ   ( َ فَةُ  ) ، ِلَْفِظ ااّ لَيِ  (َ ْوُصوٍف  ًِ ااذِّ  ( ََ ائٌِز إذَا ُوِ دَْت ااّصِ
ٌُْ  اْاُ َ لُّي  ٌَِها َ َي  َِقٌِّة شُُلوِطِ  اْْلتٌَِِة  ًِ  َا ِ ِ  (َعلَى َ ا ُوِصفَْت  ِِ   )اْاَ ْشُلوطُ ِذْكُلَها  ٌِِ    .اْاعَ

577. Yang keduanya (jual suatu) yang sah salam padanya (yang disifatkan, didalam 
zimmah) dengan lafaz salam, (maka ianya harus apabila didapati sifat) yang 
disyaratkan disebutkan padanya (di atas apa yang disifatkan dengannya) benda yang 
disalamkan padanya serta baki syarat-syaratnya yang akan datang pada babnya.  
 

ٌٍْ  َغائِ ٍَة  )ااثّاِاُث  (َو  ) ٌُْي َع ٌِْ   (اَْي تَُشاَهْد  )َعْ  َ ْ ِلِس اْاعَْقِد أَْو َ اِ َلٍة  ٌِِ   ( َ  ( َََل ٌَُ وُز  )ِاْلعَاقِدَ
ٌْيِ اْا ََللِ   .ِالنّْهًِ َعْ   َ

578. Ketiganya (jual benda yang ghaib) dari majlis akad atau yang hadhir padanya 
yang (tidak kelihatan) bagi dua yang berakad (maka tidak harus ia) kerana tegahan 
dari jual gharar. 
 

ّ ةَ َواإْلِ َاَ ةَ، إْذ تَعَاِطً اْاعُقُوِد اْافَاِ دَِة َ َلايٌ : تَْن ٌِ ٌ  . ُ َلادُهُ  ِاْاَ َواِز  ٌَِ ا ذُِكَل  ًِ َهِذِه اْْلَْنَواعِ َ ا ٌَعُيُّ ااّصِ
579. Tanbih. Kehendaknya dengan harus pada apa yang disebutkan pada bagai-bagai 
ini adalah apa yang mencakupi sah dan harus, kerana mencapai akad-akad yang fasid 
itu haram. 
 

ٌُْي اْاَ نَا ِيِ  َ اَلةُ ،َوااّلا ُِي  َ  .َوَ ٌَأْتًِ.  َوهَُو اإْلِ

580. Keempatnya jual manfaat-manfaat, iaitu sewaan. Akan datang keterangannya. 
 

ٌُْي كُّ ِ  ): اْْلَّوُ  َ ا ذََكَلهُ  ِقَْوِاِ  : َوِاْلَ  ٌِيِ شُُلوطٌ َ ْ َ ةٌ َكَ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ، ذََكَل اْاُ َصنُِّف ِ ْنَها ثَََلثَةً  َوٌَِصحُّ  َ
ٍء  ( ًْ ِس ااِّذي ََل ٌُْ ِكُ  تَْطِهٌُلهُ َكاْاَ ّ ِ َواالّ َِ  ِْلَنّ ُ ( َطاِهٍل ) َش ٌُْي اْاُ تَنَّ ِ ٌْنًا أَْو ٌَْطُهُل  ِ َْ ِلِ ،  َََل ٌَِصحُّ  َ َع

ٌِْت  َِإنّ ُ ََل ٌُْ ِكُ  تَْطِهٌُلهُ  ًِ اْْلََصّحِ،  َِإنّ ُ اَْو أَْ َكَ  اََ ا أََ َل  ِِإَلاقَِة  ٌِْ ، َوَكذَا اادُّْهُ  َكااّز  ًِ َ ْعنَى نَِ ِس اْاعَ
ٌِْ  َوَ لَّي قَاَ   ًِ اْافَأَْلِة تَُ وُت  ًِ ااّ ْ ِ   }ااّ ْ ِ   ٌَِ ا َلَواهُ اْ ُ  ِ  ّاَ   إْ  َكاَ  َ اِ دًا : أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

ِس َواْْلُ ّلِ اْاَ ْعُ وِ   َِ ائِيٍ  { َأَْاقُوَها َوَ ا َ ْواََها َوإِْ  َكاَ  َ ائِعًا  َأَِلٌقُوهُ  أَّ ا َ ا ٌُْ ِكُ  تَْطِهٌُلهُ َكااثّْوِب اْاُ تَنَّ ِ
ْ َكاِ  طُْهِلهِ  ٌْعُ ُ إِلِ . َطاِهٍل  ًِ َكََلِ  ِ : َوَ ٌَأْتًِ ُ ْ تََلُز قَْوِاِ  . نَِ ٍس َك َْوٍ   َِإنّ ُ ٌَِصحُّ  َ

581. Bagi barang jualan lima syarat sepertimana didalam Minhaj. Musannif 
menyebutkan tiga darinya. Pertamanya apa yang dia sebutkan dengan katanya (sah 
jual tiap) suatu (yang suci) „ainnya atau yang suci dengan dibasuh. Maka tidak sah jual 
benda mutanajjis yang tidak terboleh menyucikannya seperti cuka dan susu kerana ia 
pada makna benda najis. Begitu juga minyak kerana tidak mungkin menyucikannya 
pada yang paling sahih, kerana kalau terboleh tentu nabi s.a.w.m tidak menyuruh 
dengan mencurahkan minyak sapi pada apa yang diriwayatkan Ibnu Hibban “bahawa 
nabi s.a.w.m berkata pada tikus yang mati didalam minyak sapi : jika ianya beku maka 
campakkannya dan apa yang disekelilingnya, dan jika ia cair maka curahkan ia”. 
Adapun apa yang terboleh disucikan seperti kain mutanajjis dan bata yang diuli dengan 
cairan najis seperti kencing maka sah menjualnya kerana terboleh menyucikannya. 
Akan datang apa yang dijaga-jagakan bagi katanya “yang suci” pada kalamnya. 
 

                                                 
46

. Kesamaran akhir pekerjaannya. 
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َوَ ٌَأْتًِ ُ ْ تََلُزهُ  ًِ  .َشْلًعا َواَْو  ًِ اْاَ  ِ  َكاْاَ ْ ِ  ااّصِ ٌلِ  (ُ ْنتَفَيٍ  ِِ   )َوااّشْلطُ ااثّانًِ َ ا ذََكَلهُ  ِقَْوِاِ  
 .َكََلِ  ِ 

582. Syarat kedua apa yang dia sebutkan dengan katanya (yang boleh 
dimanfaatkan) pada syara‟, walaupun pada masa depan seperti anak keldai yang 
kecil47. Akan datang yang dijaga-jagakan pada kalamnya. 
 

ٍ َوإِْ  أََ اَزهُ  (َ ْ لُوٍك  )َوااّشْلطُ ااثّاِاُث َ ا ذََكَلهُ  ِقَْوِاِ   ًّ ٌِْ  ِوََلٌَةٌ،  َََل ٌَِصحُّ َعْقدُ  ُُ وِا أَْي أَْ  ٌَكُوَ  ِاْلعَاقِِد َعلَ
 ِ ٌْ ٌْيِ أَنّ ُ اَ ُ َكأَْ   َاَع َ اَ   .اْاَ اِاُك ِاعَدَِي ِوََلٌَتِِ  َعلَى اْاَ ْعقُوِد َعلَ ٌِْلِه َظاِهًلا إْ   َاَ   َْعدَ اْا َ ٌُْي َ اِ  َغ َوٌَِصحُّ  َ

ثِِ  َظانًّا َ ٌَاتَ ُ  َ َاَ  َ ٌِّتًا ِاتَ ٌَُِّ  أَنّ ُ ِ ْلكُ ُ   .ُ َوّلِ

583. Syarat ketiga apa yang dia sebutkan dengan katanya (yang dimiliki) iaitu bahawa 
adalah kuasa di atasnya milik orang yang berakad, maka tidak sah akad fudhuli 
sekalipun pemilik meluluskannya kerana ketiadaan kuasanya di atas apa yang dia 
akadkan di atasnya. Sah jual harta orang lain, pada zahir, jika selepas jualan itu 
ternyata bahawa ia miliknya, seperti bahawa dia menjual harta orang yang 
mewariskannya dalam keadaan dia sangkakan masih hidup maka nyata dia telah mati, 
kerana ternyata bahawa ia miliknya.  
 

ٍ ِاٌُوثََ   ُِ ُصوِ  اْاِعَوِض  ًّ ٌِْل ِ ْ نِ ٌْيٍ َغ ٌُْي نَْ ِو َ اّ ٍ َك  ٍِ  .َوااّشْلطُ ااّلا ُِي قُْدَلةُ تََ لُِّ ِ   ًِ  َ   َََل ٌَِصحُّ  َ
ٌِْعِ  ِاقَاِدٍل َعلَى ذَِاكَ  ِه ِاعَْ ِزِه َعْ  تََ لُِّ ِ  َ اًَل،  ِِ ََلِف  َ . َوَ ْ ُصوٍب ِاَ ْ  ََل ٌَْقِدُل َعلَى َلدِّ

584. Syarat keempat kuasa menyerahkanya pada jualan yang bukan didalam 
tanggungan supaya kejap terhasil tukar menukar. Maka tidak sah jual umpama benda 
yang hilang, seperti hamba yang melarikan diri dan barang yang dirampas kepeda 
orang yang tidak kuasa mendapatkannya kerana dia lemah dari menerimanya, ketika 
itu, bersalahan menjualkannya kepada orang yang kuasa di atas demikian itu. 
 

ٌُْي ُ ْزٍء ُ عٌٍَّ  تَْنقُُا  ِقَْطِعِ  قٌَِ تُ ُ أَْو . إْ  اْ تَاَا  ٌِِ  إاَى ُ ْؤنَِة اْاَ ْطلَِب  َِفٌِ  ٌَْن َِ ً اْاَ ْنيُ ،نَعَيْ   َوََل ٌَِصحُّ  َ
قٌَِ ةُ اْا َاقًِ َكُ ْزِء إنَاٍء أَْو ثَْوٍب نَِفٌٍس ٌَْنقُُا  ِقَْطِعِ  َ ا ذُِكَل ِاْلعَْ ِز َعْ  تَْ ِلٌِي ذَِاَك َشْلًعا ِْلَّ  ااتّْ ِلٌَي  ٌِِ  ََل 
ٌُْ ِكُ  إَّل  ِاْاَكْ ِل أَْو اْاقَْطيِ، َو ٌِِ  نَْقٌا َوتَْ ٌٌُِي َ اٍ ،  ِِ ََلِف َ ا ََل ٌَْنقُُا  ِقَْطِعِ  َ ا ذُِكَل َكُ ْزٍء َغِلٌٍظ 

 .ِكْل َاٍس َِلْنتِفَاِء اْاَ ْ ذُولِ 

585. Na‟am, jika dia perlu kepada kos mencari maka sayugia tegahan padanya. Tidak 
sah jual satu juzuk tertentu yang jadi kurang nilainya dengan memotongnya atau nilai 
bakinya, seperti satu juzuk bejana atau kain yang mahal yang jadi kurang apa yang 
disebutkan itu dengan memotongnya, kerana lemah dari penyerahan demikian itu pada 
syara‟ kerana penyerahan padanya tidak terboleh melainkan dengan memecahkan atau 
memotong yang mana padanya terhasil kurang nilai dan mensia-siakan harta, 
bersalahan apa yang tidak kurang apa yang disebutkan itu dengan memotongnya 
seperti satu juzuk yang tebal bagi kapas kerana ternafi apa yang dielakkan. 
 

ٌْنًا َوقَْدًلا َوِصفَةً َعلَى َ ا ٌَأْتًِ  ٌََانُ ُ َ ذًَلا ِ ْ  اْا ََلِل، ِاَ ا َلَو  ُ ْ ِلٌي  ٌِْ  َع : َوااّشْلطُ اْاَ اِ ُس اْاِعْلُي  ِِ  ِاْلعَاقِدَ
ٌْيِ اْا ََلِل }أَنّ ُ  ٌِْ  َوَ لَّي نََهى َعْ   َ ٌُْي َصاعٍ ِ ْ  ُصْ َلٍة َوإِْ  ُ ِهلَْت ِصٌعَانَُها ِاِعْلِ ِهَ ا  .{َصلّى اّاُ َعلَ َوٌَِصحُّ  َ

 . ِقَْدِل اْاَ  ٌِيِ َ َي تََ اِوي اْْلَْ َزاِء  َََل َغَللَ 

586. Syarat kelima : tahu dengannya bagi dua yang berakad, nisbah „ain dan sifat, di 
atas apa yang akan datang keterangannya kerana berjaga-jaga dari gharar, kerana apa 
yang diriwayakan Muslim bahawa nabi “s.a.w.m menegah dari jual gharar”. Sah jual 
segantang dari selonggok sekalipun dijahilkan gantang-gantangnya kerana kedua 
                                                 
47

. yang mati ibunya. 
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mereka tahukan kadar apa yang dijual serta sama juzuk-juzuknya, maka tidak ada 
gharar. 
 

ٌُْي ُصْ َلٍة َوإِْ  ُ ِهلَْت ِصٌعَانَُها كُ ُّ َصاعٍ  ِِدْلَهيِ  ٌعَاِ  اْاَ ْهُ   ُِ ْ لَِة ااثَّ ِ  . َوٌَِصحُّ  َ َوََل ٌَُ لُّ  ًِ َ ْ ُهواَِة ااّصِ
ٌعَاِ   ِِ ائَِة ِدْلَهٍي كُ ُّ َصاعٍ  ِِدْلَهٍي إْ  َ َلَ ْت ِ ائَةٌ، َوإَِّل  َََل  ٌُْي ُصْ َلٍة َ ْ ُهواَِة ااّصِ ِْلَنّ ُ َ ْعلُوٌي  ِااتّْفِصٌِ ، َو َ

ٌَْ  ُ ْ لَِة ااثَّ ِ  َوتَْفِصٌِلِ ،   ٌَِصحُّ ِاعُْذِل اْاَ ْ يِ  َ
587. Sah jual satu longgok sekalipun dijahilkan gantang-gantangnya, setiap gantang 
dengan satu dirham. Tidak mudharat pada barang jualan yang dijahilkan berapa 
gantangnya oleh jahil dengan jumlah harganya kerana ia dimaklumi dengan tfsil i.e 
diperincikan, dan jualan selonggok yang dijahilkan berapa gantangnya dengan seratus 
dirham setiap segantang dengan satu dirham jika ternyata ia seratus gantang. Jika 
tidak, maka tidak sah ia kerana uzur menghimpunkan di antara jumlah harga dan 
tafsilnya. 
 

ا أَْو  ِِزنَِة ِذي  ٌِْت  ُلًّ ٌٌْي  ِأََ ِدِهَ ا َوإِْ  تََ اَوْت قٌَِ تُُهَ ا، أَْو  ِِ ْ ِء ذَا اْا َ ٌِْ  َ ثًََل ُ ْ َهً ا، َوََل  َ ٌُْي أََ ِد ثَْو َ ََل  َ
ٌِْ  اْاَ  ٌِيِ  ًِ اْْلُواَى  ٌِْت َوِزنَِة اْاَ َصاِة َ ْ ُهوََلِ ، أَْو  ِأَْاٍف دََلاِهَي َودَنَانٌَِل، ِاْلَ ْهِ   ِعَ اْاَ َصاِة ذََه ًا َوِ ْ ِء اْا َ

ٌِْ  ااثَّ ِ   ًِ ااثّانٌَِِة َو ِقَْدِلِه  ًِ اْا َاقًِ ٌِْت ِ ْ  ذَا اْا ُّلِ َصّح :  َِإْ  َعٌَّ  اْا ُّل َكأَْ  قَاَ  . َو ِعَ  ِْعتُك ِ ْ َء ذَا اْا َ
ْ َكاِ  أَْ ِذِه قَْ َ  تَلَِفِ ،  َََل َغَللَ  ٌِْل َهذَا اْاِكتَابِ . إِلِ ٌِْ   ًِ َغ  .َوقَْد  ََ ْطت اْاَكََلَي َعلَ

588. Tidak sah jual satu daripada dua kain sebagai contoh dalam keadaan mubham, 
dan tidak jual dengan satu daripada keduanya sekalipun sama nilai keduanya, atau 
dengan sepenuh bilik ini nisbah gandum, atau dengan setimbang anak batu ini nisbah 
emas, yang mana sepenuh bilik dan setimbang anak batu itu dijahilkan, atau dengan 
seribu dirham dan dinar, kerana jahil dengan „ain barang jualan pada yang pertama dan 
dengan „ain harga pada yang kedua dan dengan kadarnya pada bakinya. Maka jika dia 
menentukan gandum itu seperti bahawa dia katakan : aku jualkan kepada kamu 
sepenuh bilik ini dari gandum ini sah ia kerana terboleh mengambilnya sebelum 
binasanya maka tidak ada gharar.  
 

ٌٍْ  نَِ َ ٍة  ): ثُّي أََ ذَ اْاُ َصنُِّف  ًِ ُ ْ تََلِز قَْوِاِ  َظاِهٍل  ِقَْوِاِ   ٌُْي َع َ َواٌء أَْ َكَ  تَْطِهٌُلَها  (َوََل ٌَِصحُّ  َ
  ٌِْ ْلِ ٌِ  َواْاَكْلِب َواَْو ُ عَلًّ ا َواْاَ ْ ِل َواَْو ُ ْ تََلَ ةً ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ٌْتَِة أَْي ََل، َكااّ ِ أَنّ ُ  }:  ِاَِلْ تَِ ااَِة َكِ ْلِد اْاَ 

ٌِْ  َوَ لَّي نََهى َعْ  ثََ ِ  اْاَكْلِب  ٌْتَِة َواْاِ ْنِزٌِل } : َوقَاَ   {َصلّى اّاُ َعلَ ٌَْي اْاَ ْ ِل َواْاَ  { إّ  اّاَ تَعَااَى َ ّلَي  َ
. َوقٌَِس  َِها َ ا  ًِ َ ْعنَاَها

589. Kemudian musannif masuk pada yang dijaga-jagakan dengan katanya “yang 
zahir” dengan katanya : (tidak sah jual „ain najis) sama sahaja terboleh 
menyucikannya dengan berubah zat seperti kulit bangkai atau tidak, dan seperti baja 
dari tahi dan anjing walaupun yang terlatih dan arak walaupun yang dihormati kerana 
khabar dua kitab yang sahih “bahawa nabi s.a.w.m menegah dari harga anjing” dan 
berkata “sungguhnya Allah taala mengharamkan jualan arak dan bangkai dan babi”. 
Dikiaskan dengannya apa yang pada makna nya. 
 

ٌُْي َ ا ََل َ ْنفَعَةَ  ٌِِ   )ٌَِصحُّ  (َوََل  ): ثُّي أََ ذَ  ًِ ُ ْ تََلِز قَْوِاِ  ُ ْنتَفَيٍ  ِِ   ِقَْوِاِ   ِْلَنّ ُ ََل ٌُعَدُّ َ اًَل،  َأَْ ذُ اْاَ اِ   ( َ
 ًِ ُ قَا َلَتِِ  ُ ْ تَنٌِي ِالنّْهًِ َعْ  إَ اَعِة اْاَ اِ  َوَعدَِي َ ْنفَعَتِِ  إّ ا ِاِ ّ تِِ  َكاْاَ َشَلاِت ااّتًِ ََل نَْفَي  ٌَِها َكاْاُ ْنِفَ اِء 

 ،  َواْاَ ٌِّة َواْاعَْقَلِب، َوََل ِعْ َلةَ  َِ ا ٌُْذَكُل ِ ْ  َ نَا ِِعَها  ًِ اْاَ َواّاِ
590. Kemudian dia masuk pada apa yang dijaga-jagakan dengan katanya “yang 
diambil manfaat dengannya” dengan katanya : (tidak) sah (jual apa yang tidak ada 
manfaat padanya) kerana ia tidak dikirakan sebagai harta, maka mengambil harta pada 
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membetulinya tidak dibenarkan kerana tegahan dari mensia-siakan harta dan kerana 
ketiadaan manfaatnya, samaada kerana lekehnya seperti serangga yang tidak ada 
manfaat padanya seperti lipas dan ular dan kala, tidak ada kiraan dengan apa yang 
disebutkan daripada manfat-manfaatnya pada orang-orang yang khusus.  
 

ٌِْل اْاَ أْكُو ِ  ئِْب َواْاِ دَأَِة َواْا َُلاِب َغ ٌٍْل ََل ٌَْنفَُي َكاْْلََ ِد َوااذِّ ٌُْي كُّ ِ َ  ُيٍ أَْو َط َوََل نََظَل ِاَ ْنفَعَِة اْاِ ْلِد  َْعدَ . َوََل  َ
ٌَاَ ةِ  ٌْ َِة َوااّ ِ ٌِ   ًِ اانّْ ِ ، َوََل َِلْقتِنَاِء اْاُ لُوِك ِا َْعِ َها ِاْلَه أَّ ا َ ا ٌَْنفَُي ِ ْ  ذَِاَك  .اْاَ ْوِت، َوََل ِاَ ْنفَعَِة ااّلِ

ٌِْد َواْاِفٌِ  ِاْلِقتَاِ  َواانّْ ِ  ِاْلعََ ِ  َوااّطاُووِس ِاَْلُْنِس  ِلَْونِِ   ٌََِصحُّ   .َكاْافَْهِد ِالّص

591. Tidak sah jualan setiap binatang buas atau burung yang tidak ada manfaat seperti 
singa dan serigala dan helang dan gagak yang tidak dimakan, dan tidak dipandang 
kepada manfaat kulitnya selepas matinya, dan tidak kepada manfaat bulu pada anak 
panah, dan tidak kepada peliharaan raja-raja akan sebahagiannya untuk megah dan 
siasah. Adapun apa yang bermanfaat daripada demikian itu seperti beruang untuk 
memburu dan gajah untuk perang dan lebah untuk madu dan merak untuk menikmati 
warnanya maka ianya sah. 
 

ًْ اْاِ ْنَطِة َوااّشِعٌِل َوََل أَثََل ِاَ ّيِ ذَِاَك إاَى أَْ ثَاِاِ  أَْو َوْ ِعِ   ًِ  َّخٍ  َ  َوَ َي َهذَا ٌَْ ُلُي َغْص ُ ُ .َوإِّ ا ِاِقلّتِِ  َكَ  ّت
 .َوٌَِ ُب َلدُّهُ، َوََل َ َ اَ   ٌِِ  إْ  تَِلَف إْذ ََل َ اِاٌّةَ 

592. Dan samaada kerana sedikitnya seperti dua bijian gandum. Tidak ada kesan bagi 
himpun demikian itu kepada segala yang seumpamanya atau meletakkannya pada 
perangkap. Serta ini haram merampasnya dan wajib memulangkannya. Tidak ada 
dhaman padanya jika ia binasa kerana tidak ada nilai harta.  
 

ٌُْي آاَِة االّْهِو اْاُ َ ّلَ ِة َكااطُّْن ُوِل َواْاِ ْزَ اِل َوااّل َابِ   َوإِْ  اتَّ ذَ اْاَ ْذكُوَلاِت ِ ْ  نَْقٍد إْذ ََل نَْفَي  َِها ،َوََل ٌَِصحُّ  َ
ٌُْي آنٌَِِة ااذَّهِب َواْاِفّ ِة ِْلَنُّهَ ا اْاَ ْقُصودَا ِ . َشْلًعا ٌْيِ آََلِت اْاَ ََلِهً . َوٌَِصحُّ  َ َوََل ٌُْشِكُ   َِ ا َ ّل ِ ْ  َ ْنيِ  َ

. اْاُ تَّ ذَِة ِ ْنُهَ ا ِْلَّ  آنٌَِتَُهَ ا ٌُ َاُح اْ تِْعَ ااَُها ِاْلَ اَ ِة،  ِِ ََلِف تِْلكَ 
593. Tidak sah jualan alat kelalaian yang haram seperti kecapi dan seruling dan rebab, 
sekalipun segala yang disebutkan itu dibuat dari emas perak kerana tidak ada manfaat 
dengannya pada syara‟. Sah jual bejana emas dan perak kerana keduanya 
dimaksudkan. Tidak dimusykilkan ia dengan apa yang telah lalu daripada tegahan jual 
alat-alat kelalaian yang dibuat daripada keduanya kerana bejana dari keduanya 
diharuskan penggunaannya kerana hajat, bersalahan yang itu. 
 

ٌُْي ااّ َ ِك  ًِ اْاَ اِء إَّل  ٌُْي كُتُِب اْاكُْفِل َوااتّْنِ ٌِي َوااّشْع َذَِة َواْافَْلَ فَِة َكَ ا َ َزَي  ِِ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َوََل  َ َوََل ٌَِصحُّ  َ
إذَا َكاَ   ًِ  ِْلَكٍة َصِ ٌَلٍة ََل ٌَْ نَُي اْاَ اُء ُلْؤٌَتَ ُ َوَ ُهَ  أَْ ذُهُ  ٌََِصحُّ  ًِ اْْلََصّحِ،  َِإْ  َكانَْت اْا ِْلَكةُ َك ٌَِلةً ََل 

ٌُْي اْاَ َ اِي  ًِ اْا ُْلاِ َعلَى َهذَا ااتّْفِصٌ ِ  .ٌُْ ِكُ  أَْ ذُهُ إَّل  َِ َشقٍّة َشِدٌدٍَة اَْي ٌَِصّح َعلَى اْْلََصّحِ  . َو َ
594. Tidak sah jual kitab kufur dan ilmu nujum dan sya‟bazah* dan falsafah 
sepertimana yang dijazamkan didalam Majmuk, dan tidak jual ikan didalam air 
melainkan apabila ia didalam kolam yang kecil yang mana airnya tidak menegah 
pandangan kepadanya dan mudah menangkapnya maka sah ia pada yang paling sahih. 
Maka jika kolam itu besar tidak dapat menangkapnya melainkan dengan kepayahan 
yang kuat tidak sah ia di atas yang paling sahih. Jual merpati didalam sarangnya adalah 
di atas tafsil ini. 
 

ٌِْل  ًِ اْاَهَواِء َواَْو َ َ اً ا اْعتَِ ادًا َعلَى َعادَِة َعْوِدَها َعلَى اْْلََصّحِ ِاعَدَِي اْاُوثُوِ   ِعَْوِدَها ٌُْي ااّط  إَّل ،َوََل ٌَِصحُّ  َ
ٌْعُ ُ َطائًِلا َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ ااّزَوائِدِ  ْ عَِة  ِأَْ  ٌَكُوَ  اْاٌَْع ُوَب . اانّْ َ   ٌََِصحُّ  َ َوقٌَّدَهُ  ًِ اْاُ ِهّ اِت تَ َعًا َِلْ ِ  ااّلِ
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ٌِْلَها ِ ْ  ااطٌُُّوِل  َِإنَّها تُْقَصدُ  َِها ٌَْ  اْاَ َ اِي  ِأَّ  اانّْ َ  ََل ٌُْقَصدُ  ِاْاَ َواِلحِ  ِِ ََلِف َغ ٌْنَ ُ َو َ .  ًِ اْاَ ِلٌِّة،  َاِلقًا  َ
ٌْيِ اْا َائِِب  َََل ٌَِصحُّ  ٌْعُ ُ  ًِ اْاكُّواَلِة إْ  َشاَهدَ َ ِ ٌعَ ُ َوإَِّل  َُهَو ِ ْ   َ . َوٌَِصحُّ  َ

595. Tidak sah jual burung diudara walaupun merpati dengan berpegang di atas adat 
kembalinya, di atas yang paling sahih, kerana tidak kejap dengan kembalinya, 
melainkan lebah, maka sah jualannya sedang ia terbang di atas yang paling sahih 
didalam Zawaid, dan dia mengkaitkannya didalam Muhimmat kerana mengikut Ibnu 
Rif‟ah dengan bahawa ia adalah ratu lebah didalam selnya, hal keadaaan dia 
membezakan di antara lebah dan di antara merpati dengan bahawa lebah tidak 
dimaksudkan anggota-anggota bersalahan selainnya daripada burung maka ia 
dimaksudkan anggotanya. Sah menjual lebah didalam selnya jika dia nampak 
semuanya jika tidak maka ia sebahagian daripada jualan benda yang ghaib, maka ia 
tidak sah.  
 

ًَ ثَََلثَةٌ َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ : تَْن ٌِ ٌ  ٌْيِ َوِه ًَ  ًِ اْاَ ِقٌقَِة ِ تّةٌ  .َ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  أَْلَكاِ  اْا َ َعاقِدٌ  َائٌِي : َوِه
ًَ إٌَ اٌب َك ِْعتَُك َوَ لّْكتُك، َواْشتَِل ِ نًِّ َوَكَ عَْلتُ ُ اَك  ٌِْ  ثََ ٌ  َوُ ثَّ ٌ  َوِصٌ َةٌ َواَْو ِكنَاٌَةً، َوِه َوُ ْشتٍَل َوَ ْعقُودٌ َعلَ

ٌْيَ  .  َِكذَا نَاِوًٌا اْا َ
596. Tanbih. Musannif diam dari rukun-rukun jualan yang mana ianya tiga sepertimana 
didalam Majmuk. Ianya pada hakikatnya enam : orang yang berakad : penjual dan 
pembeli, dan benda yang diakadkan di atasnya : harga dan yang diperharga, sighah 
walaupun kinayah, ia adalah ijab seperti “aku jual kepada kamu dan aku memilikkan 
kamu” dan “belilah dari aku” dan “aku jadikan ia milik kamu dengan sekian” hal keadaan 
dia meniatkan jual,  
 

َ ا ِاَ  َِل  ٌَْي َ نُوطٌ  ِااّلِ ٌَ اِب َك ِْعنًِ  َِكذَا ِْلَّ  اْا َ ٌُْت َوتََ لّْكت َوقَ ِْلت َوإِْ  تَقَدَّي َعلَى اإْلِ إنَّ ا  }: َوقَ ُوٌ  َكاْشتََل
ٌُْي َعْ  تََلاٍض  ٌَْي  ُِ عَاَطاٍة َوٌَُلدُّ كُّ  َ ا أََ ذَهُ  َِها أَْو  {اْا َ ٌِْ  ِ ْ  االّْفِظ،  َََل  َ ًٌّ  َاْعتُ َِل َ ا ٌَدُ ُّ َعلَ َ ا َ ِف َوااّلِ
.  َدَاَ ُ إْ  تَِلفَ 

597. dan qabul seperti “aku beli” dan “aku memiliki” dan “aku menerima”, sekalipun ia 
terdahulu di atas ijab seperti “jualkan kepada aku dengan sekian” kerana jual 
digantungkan dengan redha kerana khabar “jualan itu hanyalah dari redha”, dan redha 
itu tersulit maka diiktibarkan apa yang menunjuk ke atasnya, daripada lafaz. Maka tidak 
ada jualan dengan unjuk mengunjuk, dan dia memulangkan setiap apa yang dia ambil 
dengannya atau gantinya jika ia binasa. 
 

ًٌّ َعْ  اْاعَْقِد، َوََل  ُكُوٌت  ٌَ اِب َواْاقَ ُوِ  َواَْو  ِِكتَا ٍَة أَْو إَشاَلِة أَْ َلَس أَْ  ََل ٌَتََ لّلَُهَ ا َكََلٌي أَْ نَ ِ َوشُِلَط  ًِ اإْلِ
ٌَ اُب َواْاقَ ُوُ  َ ْعنًى،  َلَْو أَْوَ َب  ِأَْاٍف ُ َكّ َلٍة  َطِوٌٌ  َوهَُو َ ا أَْشعََل  ِِإْعَلاِ ِ  َعْ  اْاقَ ُوِ ، َوأَْ  ٌَتََوا ََ  اإْلِ

.  َقَ َِ   َِصِ ٌَ ٍة أَْو َعْكِ ِ  اَْي ٌَِصحّ 
598. Disyaratkan pada ijab dan qabul walaupun dengan tulisan atau isyarat orang bisu 
bahawa tidak menyelangi keduanya kalam yang asing dari akad dan tidak diam yang 
lama, iaitu apa yang memahamkan berpalingnya dari qabul, dan bahawa muafakat ijab 
dan qabul pada makna. Maka kalau seorang mengijabkan dengan seribu duit pecah 
maka pembeli qabul dengan duit yang sahih atau „akasnya, tidak sah ia. 
 

ًٌْ ا َعدَُي ااتّْعِلٌِ  َوااتّأْقٌِتِ  إْ  َ اَت أَ ًِ  َقَْد  ِْعتُِك َهذَا  َِكذَا أَْو  ِْعتَُك ُ  َِكذَا َشْهًلا اَْي :   َلَْو قَاَ  .َوٌُْشتََلطُ أَ
 .ٌَِصحّ 

599. Disyaratkan juga tidak ada ta‟lik dan ta‟qit i.e had waktu. Maka kalau dia berkata : 
jika bapa ku mati maka aku jualkan kepada kamu ini dengan sekian, atau aku 
jualkannya dengan sekian selama sebulan, tidak sah ia. 
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ٌِْ   َِ فٍَ ،  ٍ أَْو َ ْ نُوٍ  أَْو َ ْ ُ وٍل َعلَ ًّ ٍف،  َََل ٌَِصحُّ َعْقدُ َص ِ َوشُِلَط  ًِ اْاعَاقِِد  َائِعًا أَْو ُ ْشتَِلًٌا إْطََلُ  تََصلُّ
ٌُْي  َ   ٌِْ ٌِْل َ ّ ٍ ِاعَدَِي ِلَ اهُ، َوٌَِصحُّ  َِ ّ ٍ َكأَْ  تََوّ  َ َعلَ ٌِْل َ ّ ٍ،  َََل ٌَِصحُّ َعْقدُ ُ ْكَلٍه  ًِ َ اِاِ   ِ َ َوَعدَُي إْكَلاٍه  ِ َ

 ِ ٌْ ٌٍْ   َأَْكَلَه ُ اْاَ اِكُي َعلَ ْذ ِ  .َ اِاِ  اَ ُ َو َاَء دَ ٌِْ  َصّح ِْلَنّ ُ أَْ لَُغ  ًِ اإْلِ ٌِْلِه  ِِإْكَلاِهِ  َعلَ . َواَْو  َاَع َ اَ  َغ
600. Disyaratkan pada yang berakad penjual atau pembeli bebas tasarruf maka tidak 
sah akad kanak-kanak atau orang gila atau yang dihijir dengan sebab dungu, dan tidak 
ada paksaan tanpa hak, maka tidak sah akad orang yang dipaksa pada hartanya tanpa 
hak kerana ketiadaan redhanya, dan sah ia dengan hak seperti bahawa menghadap ke 
atasnya jual hartanya kerana hak sebagai penyempurnaan hutang maka hakim 
memaksa dia menjualnya. Kalau seorang menjual harta orang lain dengan orang itu 
memaksanya sah ia kerana ia lebih mendalam pada izin.  
 

 أَْو ُ ْ ِلٍي أَْو ،َوإِْ ََلُي َ ْ  ٌَْشتَِلي اَ ُ َواَْو  َِوَكااَِة ُ ْصَ ٍف أَْو نَْ ِوِه َككُتُِب َ ِدٌٍث أَْو كُتُِب ِعْلٍي  ٌَِها آثَاُل ااّ لَفِ 
ْذََلِ ، َوقَْد قَاَ  اّاُ تَعَااَى  َهانَِة َوِاْلُ ْ ِلِي ِ ْ  اإْلِ ٌِْ ، ِاَ ا  ًِ ِ ْلِك اْاَكا ِِل ِاْلُ ْصَ ِف َونَْ ِوِه ِ ْ  اإْلِ ُ ْلتَدٍّ ََل ٌُْعتَُ  َعلَ

ٌِْ   {َواَْ  ٌَْ عََ  اّاُ ِاْلَكا ِِلٌَ  َعلَى اْاُ ْؤِ نٌَِ  َ  ًٌَِل  }:  ،  ِِ ََلِف َ ْ  ٌُْعتَُ  َعلَ ْ ََلِي  ًِ اْاُ ْلتَدِّ َوِا َقَاِء َعلَقَِة اإْلِ
 .َكأَ ٌِِ  أَْو اْ نِِ ،  ٌََِصحُّ َِلْنتِفَاِء إْذََلِاِ   ِعَدَِي اْ تِْقَلاِل ِ ْلِك ِ 

601. dan islam orang yang dia membelikan untuknya walaupun dengan wakilan 
membeli mushaf atau umpamanya seperti kitab hadith atau kitab ilmu yang padanya 
ada athar salaf, atau wakilan membeli orang islam atau orang yang murtad yang tidak 
jadi merdeka di atasnya kerana sabit kehinaan pada pemilikan kafir akan mushaf dan 
orang islam, yang mana sungguhnya Allah taala berkata “Allah tidak menjadikan jalan 
bagi orang-orang kafir di atas orang-orang beriman” dan kerana kekal kaitan islam pada 
orang yang murtad, bersalahan orang yang merdeka di atasnya seperti bapanya atau 
anaknya, maka sah ia kerana ternafi penghinaannya dengan tidak kekal pemilikkannya. 
 

َوقَْد ذََكْلتُها  ًِ َشْلحِ . ٌُتََصّوُل دُُ وُ  ااّلقٌِِ  اْاُ ْ ِلِي  ًِ ِ ْلِك اْاَكا ِِل  ًِ َ َ ائَِ  نَْ ِو اْْلَْل َِعٌَ  ُصوَلةً :  َائِدَةٌ 
ًُّ  ِتَْصنٌٍِف دُوَ  اْاكُّلاَ ةِ  . اْْلَّوُ  اْاِ ْلُك اْاقَْهِليُّ . َوااّشاِ ُ  ِاَ ِ ٌِعَها ثَََلثَةُ أَْ  َابٍ . اْاِ ْنَهااِ َوأَْ َلدََها اْا ُْلِقٌنِ

 .  َاْ تَِفْدهُ  َِإنّ ُ َ ا ِطٌ ُ ِهيٌّ . َ ا اْ تَْعقََب اْاِعتْ َ : ااثّاِاُث . َ ا ٌُِفٌدُ اْافَْ خَ : ااثّانًِ 
602. Faedah. Digambarkan masuknya hamba yang islam pada pemilikkan kafir pada 
beberapa masaalah, kadar empat puluh rupa masaalah. Aku telah menyebutkannya 
didalam Syarah Minhaj. Bulqini menunggalkannya dengan satu karangan yang kurang 
dari satu kurras. Yang melengkapi semuanya tiga sebab. Pertamanya : pemilikkan cara 
kekerasan. Keduanya : apa yang mengakibatkan fasakh. Ketiganya apa yang diiringai 
oleh merdeka. Hendaklah kamu ambil faedah darinya kerana ia dhabit yang penting.  
 

ٌٍْب َظاِهْل * َوُ ْ ِلٌي ٌَْدُ ُ  ِ ْلَك َكا ِْل :  َوهَُو ،ِا َْعِ ِهْي  ًِ ذَِاَك نَْظيٌ  ْلِث َوااّلدِّ  ِعَ إقَااَةٌ َو َْ ُ  ُ َوَ ا َوَهْب *  ِاإْلِ
  .أَْصٌ  َوَ ا اْ تَْعقََب ِعتْقًا  َِ  َبْ * 

603. Ada satu nazam pada demikian itu bagi sebahagian mereka, iaitu : masuk muslim 
pada pemilikkan kafir dengan pusaka dan pemulangan dengan „aib yang zahir dan 
iqalah dan fasakh dan apa yang dihibahkan oleh asal dan apa yang mengiringkan 
merdeka dengan sebab. 
 

 ِ ٌْ َواَْو  َاَع  ِنَْقٍد َ ثًََل َوثَّي نَْقدٌ َغاِاٌب تَعٌََّ  ِْلَّ  ااّظاِهَل إَلادَتُُهَ ا اَ ُ، أَْو نَْقدَاِ  َ ثًََل . َوتَقَدَّ ْت شُُلوطُ اْاَ ْعقُوِد َعلَ
 .  َِإْ  اْ تََوْت اَْي ٌُْشتََلْط تَْعٌٌِ ٌ . َواَْو َصِ ًٌ ا َوُ َكّ ًلا َوََل َغاِاَب اُْشتُِلَط ااتّْعٌٌُِ  اَْفًظا إْ  اْ تَلَفَْت قٌَِ تُُهَ ا

604. Telah lalu syarat-syarat benda yang diakadkan di atasnya. Kalau seorang menjual 
dengan duit sebagai contoh dan disana ada duit yang ghalib tertentu ia kerana yang 
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zahir kedua mereka menghendakinya, atau dua duit sebagai contoh walaupun yang 
sahih dan yang pecah dan tidak ada yang ghalib disyaratkan penentuan dengan lafaz 
jika bersalah-salahan nilai keduanya. Maka jika ianya sama tidak disyaratkan 
penentuan.  
 

َوتَْكِفً ُلْؤٌَةٌ قَْ َ  َعْقٍد  ٌَِ ا ََل . َوتَْكِفً ُ عَاٌَنَةُ ِعَوٍض َعْ  اْاِعْلِي  ِقَْدِلِه اْكتِفَاًء  ِااتّْ ِ ٌِ  اْاَ ْصُ وِب  ِاْاُ عَاٌَنَةِ 
 .َوٌُْشتََلطُ َكْونُ ُ ذَاِكًلا ِاَْلَْوَصاِف ِعْندَ اْاعَْقِد  ِِ ََلِف َ ا ٌَْ ِلُب تَ ٌَُُّلهُ َكاْْلَْطِعَ ةِ  .ٌَْ ِلُب تَ ٌَُُّلهُ إاَى َوْقِت اْاعَْقدِ 

605. Memada pandang bayaran dari tahu dengan kadarnya kerana memadakan 
dengan agakkan yang disertai pandang. Memada pandang sebelum akad pada apa 
yang ghalibnya tidak berubah hingga waktu akad. Disyaratkan keadaannya ingatkan 
sifat-sifatnya di sisi akad bersalahan apa yang ghalib berubah seperti makanan. 
 

َوتَْكِفً ُلْؤٌَةُ  َْعِض َ  ٌِيٍ إْ  دَّ  َعلَى  َاقٌِِ  َكَظاِهِل ُصْ َلٍة نَْ ِو  ُّلٍ َكَشِعٌٍل أَْو اَْي ٌَدُّ  َعلَى  َاقٌِِ ،  َْ  َكاَ  
ٌٍْض َوقِْشَلٍة  ُْفلَى ِاَ ْوٍز أَْو اَْوزٍ   َتَْكِفً ُلْؤٌَتُ ُ ِْلَّ  َصََلَح  َاِطنِِ   ًِ . ِصَوانًا ِاْل َاقًِ ِا َقَائِِ  َكِقْشِل ُلّ اٍ  َو َ

ٌَْ ْت ِ ْ  َ َصاِاحِ َ ا  ًِ  َْطنِ ِ . إْ قَائِِ   ٌِ ِ  ًَ ااّتًِ تُْكَ ُل َ ااَةَ اْْلَْكِ  اْاعُْلٌَا ِْلَنَّها اَ نَعَْي، إْ  . َوَ َلَا  ِاا ُّْفلَى َوِه
ٌُْي قََصِب اا ُّّكِل  ًِ قِْشِلِه  .اَْي تَْنعَِقْد اا ُّْفلَى َكاالّْوِز اْْلَْ َ ِل َكفَْت ُلْؤٌَةُ اْاعُْلٌَا ِْلَّ  اْاَ ِ ٌَي َ أْكُو ٌ  َوٌَُ وُز  َ

. اْْلَْعلَى ِْلَّ  قِْشَلهُ اْْلَْ فََ  َك َاِطنِِ  ِْلَنّ ُ قَْد ٌَُ اُّ َ عَ ُ، َوِْلَّ  قِْشَلهُ اْْلَْعلَى ََل ٌَْ تُُل َ ِ ٌعَ ُ 
606. Memada pandang sebahagian barang jualan jika ia menunjuk ke atas bakinya 
seperti zahir timbunan gandum, atau tidak menunjuk ke atas bakinya sebaliknya ia 
memelihara bakinya supaya kekal, seperti kulit limau dan telur dan kulit bawah bagi 
kelapa atau badam maka memada melihatnya kerana baik batinnya pada 
mengekalkannya didalamnya. Keluar dengan “yang bawah” iaitu yang dipecahkan 
ketika dimakan oleh yang atas kerana ia bukan daripada maslahat apa yang didalam 
batinnya. Na‟am, jika belum terbentuk yang bawah seperti badam yang hijau memada 
melihat yang atas kerana semuanya dimakan. Harus jual tebu didalam kulitnya yang 
atas kerana kulit bawahnya seperti batinnya kerana terkadang ia dihisap bersamanya 
dan kerana kulitnya yang atas tidak menutup semuanya. 
 

ُ  َ ْ  ٌُْق ُِض َعْن ُ أَْو َ ْ   ًَ قَْ َ  تَْ ٌٌِِزِه  ِِعَوٍض  ًِ ِذّ تِِ  ٌُعٌَُّ   ًِ اْاَ ْ ِلِس َوٌَُوّكِ َوٌَِصحُّ َ لَُي اْْلَْعَ ى َوإِْ  َعِ 
ٌْئًا ِ ّ ا ََل ٌَتَ ٌَُّل قَْ َ  َعْقِدِه َصّح َعْقدُهُ  ٌَْق ُِض اَ ُ َلأَْس َ اِ  ااّ لَِي َواْاُ ْ لَِي  ٌِِ ، َواَْو َكاَ  َلأَ  قَْ َ  اْاعََ ى َش

ٌِْ  َكاْا َِصٌلِ  ٌُْي اْا ََصِ  َواْاَ َزِل َونَْ ِوِهَ ا  ًِ اْْلَْلِض ِْلَنّ ُ َغَللٌ  .َعلَ . َوََل ٌَِصحُّ  َ
607. Sah salam orang buta sekalipun dia buta sebelum mumayyiz dengan bayaran 
didalam zimmahnya yang ditentukan didalam majlis, dan dia mewakilkan orang lain 
menyerahkan bagi pihaknya atau orang lain menerima serahan untuk dirinya akan 
modal salam dan benda yang disalamkan padanya. Kalau dia pernah melihat sebelum 
buta suatu yang tidak berubah sebelum akadnya sah akadnya di atas benda itu sama 
seperti orang yang melihat. Tidak sah jual bawang dan lobak dan umpama keduanya 
didalam tanah kerana ia gharar.  
 

ٌَادَةُ، قَاَ  اّاُ تَعَااَى . ًِ ااّلِ َا:  َْصٌ   أَْي َزادَْت َونََ ْت، َوَشْلًعا َعْقدٌ  {اْهتَّزْت َوَل َْت  } َوهَُو  ِاْاقَْصِل اُ َةً ااّزِ
ٌِْ  أَْو أََ ِدِهَ ا ٌِْل َ ْعلُوِي ااتَّ اثُِ   ًِ ِ ْعٌَاِل ااّشْلعِ َ ااَةَ اْاعَْقِد أَْو َ َي تَأِْ ٌٍل  ًِ اْا َدَاَ .  َعلَى ِعَوٍض َ ْ ُصوٍا َغ
608. Fasal pada riba. Ianya dengan pendek pada bahasa adalah lebih. Firman Allah 
taala “ ْت َوَربَتْ   iaitu bertambah dan subur membesar ia. Dan pada syara‟ : akad di ”اْهتَ َّ
atas tukaran yang khusus yang tidak dimaklumi kesamaannya pada ukuran syara‟ 
ketika akad atau serta tangguh pada dua gantian atau satu daripada keduanya.  
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ٌُْي َ َي : َوهَُو َعلَى ثَََلثَِة أَْنَواعٍ  ٌِْ  َعلَى اْْلَ ِل، َوِل َا اْاٌَِد َوهَُو اْا َ ٌُْي َ َي ِزٌَادَِة أََ ِد اْاِعَوَ  ِل َا اْافَْ ِ  َوهَُو اْا َ
ٌُْي ِْلََ  ٍ  تَأِْ ٌِل قَْ ِ ِهَ ا أَْو قَْ ِض أََ ِدِهَ ا،  .َوِل َا اانَّ اِء، َوهَُو اْا َ

609. Ianya tiga bagai:  

 riba fadhl i.e lebih iaitu jual serta lebih satu daripada dua tukaran di atas yang 
satu lagi. 

 riba yad i.e tangan iaitu jual serta lewat terimaserahan keduanya atau satu 
daripada keduanya. 

 riba nasa‟ iaitu jual bertempoh. 
 

ٌَْي َوَ ّلَي ااّلِ َا  }: ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (َوااّلِ َا َ َلاٌي  ) ٌِْ  َوَ لَّي : َوِاقَْوِاِ   {َوأََ ّ  اّاُ اْا َ اَعََ  اّاُ آِكَ   }َصلّى اّاُ َعلَ
. َوهَُو ِ ْ  اْاَك َائِلِ  {ااّلِ َا َوُ وِكلَ ُ َوَشاِهدَهُ َوَكاتِ َ ُ 

ٌَْعنًِ  ًِ اْاكُتُِب  {َوأَْ ِذِهْي ااّلِ َا َوقَْد نُُهوا َعْن ُ  }: اَْي ٌَِ ّ   ًِ َشِلٌعٍَة قَطُّ ِاقَْوِاِ  تَعَااَى : قَاَ  اْاَ اَوْلِديُّ 
. ااّ ا ِقَةِ 

610. Riba itu haram kerana firman Allah taala “dan Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba” dan kerana sabda nabi s.a.w.m “Allah melaknat pemakan riba dan 
yang mewakilkannya dan saksinya dan penulisnya”. Ianya satu daripada dosa-dosa 
besar. Kata Mawardi : ianya tidak halal pada syariat selama-lama kerana firman Allah 
taala “dan pengambilan mereka akan riba walhal mereka telah ditegah darinya” iaitu 
pada kitab-kitab yang terdahulu.  
 

ٌُْي ااّلِ َِوّيِ َوَ ا ٌُْعتَ َُل  ٌِِ  ِزٌَادَةً َعلَى َ ا َ ّل َوهَُو ََل ٌَكُوُ  إَّل  ًِ   (ااذَّهِب َواْاِفّ ِة  )َواْاقَْصدُ  َِهذَا اْافَْصِ   َ
  ٌِْ ٌَْل َ ْ ُلو َ ٌِْل ذَِاكَ ،(اْاَ ْطعُوَ اِت ) ًِ  (َو  )َواَْو َغ  . ََل  ًِ َغ

611. Tujuan dengan fasal ini adalah jualan yang berunsur riba dan apa yang 
diiktibarkan lebih padanya di atas apa yang telah lalu, yang mana ianya tidak ujud 
melainkan pada (emas dan perak) walaupun yang tidak dicetak, dan pada (barang-
barang makanan), tidak pada selain demikian itu. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  : َواْاُ َلادُ  ِاْاَ ْطعُوِي َ ا قُِصدَ ِالّطْعِي اْقتٌَِاتًا أَْو تَفَكًُّها أَْو تَدَاِوًٌا، َكَ ا ٌُْؤَ ذُ ذَِاَك ِ ْ  قَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
ااذَّهُب  ِااذَّهِب َواْاِفّ ةُ  ِاْاِفّ ِة َواْا ُلُّ  ِاْا ُّلِ َوااّشِعٌُل  ِااّشِعٌِل َوااتّْ ُل  ِااتّْ ِل َواْاِ ْلُح  ِاْاِ ْلحِ ِ ثًَْل  ِِ ثٍْ  َ َواًء }

ٌَْف ِشئْتُْي إذَا َكاَ  ٌَدًا  ٌٍَِد . َِ َواٍء، ٌَدًا  ٌَِدٍ  أَْي ُ قَا ََ ةً،  َِإنّ ُ نَّا  ٌِِ   {  َِإذَا اْ تَلَفَْت َهِذِه اْْلَْ نَاُس  َ ٌِعُوا َك
ُت  َأُْاِ َ   ِِهَ ا َ ا  ًِ َ ْعنَاهَُ ا َكاْْلُْلِز َوااذَُّلِة، َونَّا َعلَى ااتّْ ِل  َعلَى اْا ُّلِ َوااّشِعٌِل َواْاَ ْقُصودُ ِ ْنُهَ ا ااتّقَوُّ

ٌِِّ  َوااّز ٌِِب، َوَعلَى اْاِ ْلحِ َواْاَ ْقُصودُ ِ ْن ُ  َواْاَ ْقُصودُ ِ ْن ُ ااتّفَكُّ ُ َوااتّأَدُُّي،  َأُْاِ َ   ِِ  َ ا  ًِ َ ْعنَاهُ َكاات
ْصََلُح،  َأُْاِ َ   ِِ  َ ا  ًِ َ ْعنَاهُ َكاْاُ ْصَطَكى َوااّزْنَ  ٌِ ِ  ٌَْ  َ ا ٌُْصِلُح اْاِ ذَاَء أَْو ٌُْصِلُح اْا َدََ ،  َِإّ  . اإْلِ َوََل  َْلَ   َ

ّ ةَ  ّ ةَ َواْْلَْدِوٌَةُ تَُلدُّ ااّصِ . اْْلَْغِذٌَةَ تَْ فَظُ ااّصِ
612. Yang dikehendaki dengan makanan adalah apa yang dimaksudkan untuk 
kenyang atau bersedap-sedap atau perubatan sepertimana difaham demikian itu dari 
sabda nabi s.a.w.m “emas dengan emas dan perak dengan perak dan gandum dengan 
gandum dan sya‟ier dengan sya‟ier dan tamar dengan tamar dan garam dengan garam, 
sama dengan sama, tangan dengan tangan. Maka apabila jenis-jenis ini bersalah-
salahan maka hendaklah kamu jual bagaimana kamu suka apabila ianya tangan dengan 
tangan” iaitu saling terima menerima”, maka dia menerangkan padanya tentang gandum 
dengan sya‟ier yang mana masud daripada keduanya adalah kenyang maka dihubungi 
dengan keduanya apa yang pada makna keduanya seperti beras dan jagung, dan dia 
menerangkan tentang tamar yang mana yang dimaksudkan darinya bersedap-sedap 
dan lauk maka dihubungkan denganya apa yang pada maknanya seperti buah tin dan 
zabib, dan menerangan tentang garam yang mana yang dimaksudkan darinya adalah 
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pembaikkan, maka dihubungkan dengannya apa yang pada maknanya seperti mustaki 
dan halia. Tidak ada beza di antara apa yang sesuai untuk zat pemakanan atau sesuai 
untuk tubuh, maka zat makanan itu memelihara kesihatan dan ubat mengembalikan 
kesihatan. 
 

َوََل ِل َا  ًِ َ ّبِ اْاَكتّاِ  َودُْهنِِ  َودُْهِ  ااّ َ ِك ِْلَنَّها ََل تُْقَصدُ ِالّطْعِي، َوََل  ٌَِ ا اْ تَّا  ِِ  اْاِ  ُّ َكاْاعَْظِي أَْو 
ِّْ ِ  َواْاَ ِشٌِ  أَْو َغلََب تَنَاُواَُها اَ ُ  َوََل ِل َا . أَّ ا إذَا َكانَا َعلَى َ دٍّ َ َواٍء  َاْْلََصحُّ ثُ ُوُت ااّلِ َا  ٌِ ِ . اْا ََهائِِي َكاات

ٌْئَتِ ِ  .  ًِ اْاَ ٌََواِ  ُ ْطلَقًا َ َواٌء َ اَز  َْلعُ ُ َكِص َاِل ااّ َ ِك أَْي ََل ِْلَنّ ُ ََل ٌُعَدُّ ِاَْلَْكِ  َعلَى َه
613. Tidak ada riba pada biji kattan dan minyaknya dan minyak ikan kerana ia tidak 
dimaksudkan sebagai makanan, dan tidak pada apa yang khusus jin dengannya seperti 
tulang, atau khusus bahimah dengannya seperti jerami dan rumput, atau ghalib sebagai 
makanan bahimah. Adapun apabila keduanya di atas had sama maka yang paling sahih 
sabit riba padanya. Tidak ada riba pada haiwan semata-mata, sama sahaja harus 
menelannya seperti ikan kecil atau tidak kerana ia tidak disediakan untuk dimakan di 
atas kelakuannya. 
 

ٌُْي  ) ٌِْ   (َوََل ٌَُ وُز  َ ٌِْ   (ااذَّهِب  ِااذَّهِب َو  )َع ٌُْي َع .  ِثَََلثَِة شُُلوطٍ  (إَّل  )أَْي  ِاْاِفّ ِة،  (اْاِفّ ِة َكذَِاَك  )ََل  َ
ٌِْل ِزٌَادَِة َ  ٍّة َوََل نَْقِصَها (ُ تََ اثًَِل  )َكْونُ ُ : اْْلَّوُ   أَْي  (نَْقدًا  )َوااثّانًِ َكْونُ ُ . أَْي ُ تََ اِوًٌا  ًِ اْاقَْدِل ِ ْ  َغ

ٍء ِ ْن ُ  ًْ ٌِْل نَِ ٌئٍَة  ًِ َش ِ  أَْو ااتَّ اٌُِل ِاْلَ  َِل ااّ ا ِ ِ : َوااثّاِاُث . َ اَلًّ ِ ْ  َغ   .َكْونُ ُ َ ْق ُوً ا قَْ َ  ااتّفَلُّ
614.  (Tidak harus jual) „ain (emas dengan emas dan) tidak jual „ain (perak seperti 
demikian itu) iaitu dengan perak (melainkan) denantiga syarat.  

 Pertamanya keadaannya (saling sama) pada kadar tanpa lebih sebutir dan 
kurangnya.  

 Keduanya keadaannya (tunai) iaitu tak bertangguh pada suatu daripadanya.  

 Ketiganya keadaannya diterima serahan sebelum berpisah atau khiar kerana 
khabar yang lalu itu.  
 

ًٌْ ا  َِ ْوَهِلٌِّة  َوِعلّةُ ااّلِ َا  ًِ ااذَّهِب َواْاِفّ ِة ِ ْنِ ٌّةُ اْْلَثَْ اِ  َغاِا ًا َكَ ا َصّ َ  ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ َوٌُعَ ُّل َعْن ُ أَ
ٌِْلَها ِ ْ  َ ائِِل اْاعُُلوِض   .اْْلَثَْ اِ  َغاِا ًا َوهَُو ُ ْنتَِفٌَةٌ َعْ  اْافُلُوِس َوَغ

615. Illat riba pada emas dan perak adalah jenis harga pada ghalibnya sepertimana 
yang disahkan didalam Majmuk. Diibaratkan darinya juga dengan yang paling tinggi 
daripada harga-harga pada ghalibnya. Ianya ternafi dari tembaga dan selainnya 
daripada sekelian barang-barang yang lain.  
 

 َوََل أَثََل ِاِقٌَ ِة ااّصْنعَِة  ًِ ذَِاَك َ تّى اَْو اْشتََل  .َواْ تُِلَز  ِ َاِا ًا َعْ  اْافُلُوِس إذَا َلاَ ْت  َِإنّ ُ ََل ِل َا  ٌَِها َكَ ا َ لّ 
.   ِدَنَانٌَِل ذََه ًا َ ُصوًغا قٌَِ تُ ُ أَْ عَاُف اادّنَانٌِِل اُْعتُ َِلْت اْاُ َ اثَلَةُ َوََل نََظَل إاَى اْاِقٌَ ةِ 

616. Dijaga-jagakan dengan “pada ghalibnya” dari duit tembaga apabila ianya laku, 
maka tidak ada riba padanya sepertimana telah lalu. Tidak ada kesan bagi nilai 
pertukangan pada demikian itu hinggakan kalau dia membeli dengan beberapa dinar 
akan emas yang telah ditempa, nilainya beberapa ganda dinar-dinar itu diiktibarkan 
kesamaannya, dan tidak ada perhatian kepada nilainya.  
 

ٌْيِ ذََهٍب  ِذََهٍب ُ تَفَاِ ًَل أَْ  ٌَ ٌِعَ ُ ِ ْ  َصاِ  ِِ   ِدََلاِهَي أَْو  َواْاِ ٌلَةُ  ًِ تَْ ِلٌِك ااّلِ َِوّيِ  ِِ ْنِ ِ  ُ تَفَاِ ًَل َك َ
 .َعْلٍض، َوٌَْشتَِلي ِ ْن ُ  َِها أَْو  ِِ  ااذَّهَب  َْعدَ ااتّقَا ُِض  ٌََُ وُز َوإِْ  اَْي ٌَتَفَّلقَا َواَْي ٌَتََ اٌََلا

617. Helah pada memberi milik barang berunsur riba dengan jenisnya secara berlebih 
kurang seperti jual emas dengan emas berlebih kurang bahawa dia menjualkannya 
kepada rakannya dengan dirham atau dengan barang, dan dia membeli emas darinya 
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dengan dirham atau dengan barang selepas terima menerima, maka harus ia sekalipun 
keduanya tidak berpisah dan tidak khiar. 
 

ٌُْي َ ا اْ تَاَع ُ  )ٌَُ وُز َوََل ٌَِصحُّ  (َوََل  ) ْشَلاُك  ٌِِ  َوََل ااتّْوِاٌَةُ  ( َ  َ َواٌء َكاَ  َ ْنقُوًَل ،(َ تّى ٌَْق َِ  ُ  )َوََل اإْلِ
قَاَ  اْ ُ  . {َ ْ  اْ تَاَع َطعَاً ا  َََل ٌَ ِْع ُ َ تّى ٌَْ تَْو ٌَِ ُ  }: أَْي َعقَاًلا، أَِذَ  اْا َائُِي َوقَ ََض ااثَّ َ  أَْي ََل، ِاَ  َِل 

ٌَْ ا ِ : َع ّاٍس  ٍء إَّل ِ ثْلَ ُ َلَواهُ ااّش ًْ ٌِْلهِ . َوََل أَْ ِ ُب كُّ  َش ٌْعُ ُ ِاْل َائِيِ َك َ  َََل ٌَِصحُّ ِاعُُ وِي اْْلَْ  َاِل َوِاَ ْعِف . َو َ
. اْاِ ْلكِ 

618. (Tidak) harus dan tidak sah (jual apa yang dia beli) dan tidak mensyarikatkan 
padanya dan tidak memerintahnya (hingga dia menerima serahannya), samaada 
ianya barang nakal atau „aqar48, penjualnya mengizin dan telah menerima harga atau 
tidak, kerana khabar “siapa yang membeli makanan maka janganlah dia menjualnya 
hingga dia menerimanya”. Kata Ibnu Abbas : tidak aku sangka tiap suatu melainkan 
seumpamanya. Meriwayatkannya dua syeikh. Jual kepada penjual itu seperti jual 
kepada orang lain, maka tidak sah ia kerana umum khabar-khabar itu dan kerana lemah 
pemilikkan.  
 

ْقَلاُض َوَ ْعلُ ُ ِعَوً ا  ًِ نَِكاحٍ أَْو ُ ْليٍ أَْو ُصْلحٍ أَْو َ لٍَي أَْو  َ اَلةُ َواْاِكتَا َةُ َوااّلْهُ  َوااّصدَاُ  َواْاِه َةُ َواإْلِ َواإْلِ
ٌْيِ َ ْعُف اْاِ ْلكِ    ًِ اْا َ

ٌْيِ،  َََل ٌَِصحُّ  ِنَاًء َعلَى أَّ  اْاِعلّةَ ٌِْل ذَِاَك َكاْا َ   .َغ
619. Menyewakan dan mengkitabahkan dan menggadaikan dan menjadikan 
maskahwin dan hibah dan memberi hutang dan menjadikannya bayaran pada nikah* 
atau tebus talak atau suluh atau salam atau selain itu adalah sama seperti jual, maka 
tidak sah ia kerana bina di atas bahawa „illat pada jual itu lemah pemilikkan.  
 

 ِ ٌْ ِف ااّشاِلعِ إاَ ْعتَاُ  ِاتََشوُّ ْ َ اَع َوَ َواٌء أََكاَ  ِاْل َائِيِ َ  ُّ اْاَ ْ ِس أَْي ََل . َوٌَِصحُّ اإْلِ َونَقََ  اْ ُ  اْاُ ْنِذِل  ٌِِ  اإْلِ
 . َواَِلْ تٌََِلِد َوااتّْزِوٌجِ َواْاَوْقِف َكاْاِعتْ ِ . ِاقُّوتِِ  َوَ ْعِف َ ّ ِ اْاَ ْ ِس 

620. Sah memerdekakan hamba kerana rindu Syari‟ kepadanya. Ibnu Munzir 
menakalkan ijmak padanya. Dan samaada penjual mempunyai hak menahan49 atau 
tidak kerana kuat memerdekakan hamba dan lemah hak tahanan. Menjadikannya 
ummu walad dan mengahwinkan dan mewakafkan sama seperti memerdekakan.  
 

 .َوااثَّ ِ  اْاُ عٌَِّ  َكاْاَ  ٌِيِ قَْ َ  قَْ ِ ِ   ٌَِ ا َ لّ 

621. Harga yang ditentukan sama seperti barang jualan sebelum diterima serahan 
pada apa yang telah lalu.  
 

ٌِْلِه أََ انَةً َكَوِدٌعٍَة َوُ ْشتََلٍك َوقَِلاٍض َوَ ْلهُوٍ   َْعدَ اْنِفَكاِكِ  َوَ ْوُلوٍث  ُف  ًِ َ اِاِ  َوهَُو  ًِ ٌَِد َغ َواَ ُ ااتَّصلُّ
. َو َاٍ   ًِ ٌَِد َوِاٌِِّ   َْعدَ  َّكِ اْاَ ْ ِل َعْن ُ، ِاتََ اِي ِ ْلِكِ  َعلَى ذَِاكَ 

622. Boleh seorang tasarruf hartanya walhal ia pada tangan orang lain sebagai 
amanah seperti wadiah dan barang yang disyarikatkan dan qiradh dan yang digadaikan 
selepas terombaknya dan yang diwarisi dan yang kekal pada tangan walinya selepas 
terombak hijir darinya, kerana sempurna pemilikkannya di atas demikian itu.  
 

ٌُْي اْاُ ْ لَِي  ٌِِ  َوََل اَِلْعتٌَِاُض َعْن ُ قَْ َ  قَْ ِ  ِ  ّ ِة،  َِإْ   .َوََل ٌَِصحُّ  َ َوٌَُ وُز اَِلْ تِْ دَاُ  َعْ  ااثَّ ِ  ااثّا ِِت  ًِ ااذِّ
اْ تَْ دََ  ُ َوا ِقًا  ًِ ِعلِّة ااّلِ َا َكدََلاِهَي َعْ  دَنَانٌَِل أَْو َعْكِ ِ  اُْشتُِلَط قَْ ُض اْا َدَِ   ًِ اْاَ ْ ِلِس َ ذًَلا ِ ْ  ااّلِ َا، 

ّ ِة َ ائِزٌ  . َوََل ٌُْشتََلطُ تَْعٌٌِنُ ُ  ًِ اْاعَْقِد ِْلَّ  ااّصْلَف َعلَى َ ا  ًِ ااذِّ
                                                 
48

. boleh dipindah-pindahkan dan tidak boleh dipindah-pindahkan. 
49

. dengan bahawa harganya tak bertangguh dan dia belum menerimanya. 
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623. Tidak sah jual muslam fih dan tidak mengantikan darinya sebelum 
terimaserahannya. Harus menggantikan dari harga yang sabit didalam zimmah. Maka 
jika dia mengantikan suatu yang muafakat pada „illat riba seperti dirham dari dinar atau 
„akasnya disyaratkan terima gantian itu didalam majlis kerana takutkan riba. Tidak 
disyaratkan menentukannya pada akad kerana tasarruf di atas apa yang didalam 
zimmah adalah perkara yang harus.  
 

ٌِْعِ  ِ ّ ْ  هَُو  ٌٍْد  ِِ ائٍَة، َك َ ٌِْ  َكأَْ   َاَع  َْكٌل ِاعَْ ٍلو ِ ائَةً اَ ُ َعلَى َز ٌِْل َ ْ  هَُو َعلَ ٌٍْ  ِا َ ٌِْل دَ َ ِ   ٌِْ ٌُْي اادّ َوٌَِصحُّ  َ
ٌِْ  َكَ ا َلّ َ  ُ  ًِ ااّلْوَ ِة َوإِْ  َلّ َح  ًِ اْاِ ْنَهااِ اْا ُْطََل َ  ٌِْ   َََل ٌَِصحُّ َ َواٌء اتَّ دَ  .َعلَ ٌِْ   ِاادّ ٌُْي اادّ أَّ ا  َ

 ِ ٌْ ٌِْ   ِاادّ ٌْيِ اادّ َل  ِ َ ٌْيِ اْاَكاِاِ   ِاْاَكاِاِ ، َو ُّ ِ . اْاِ ْنُس أَْي ََل، ِالنّْهًِ َعْ   َ
624. Sah menjualkan hutang dengan selain hutang kepada selain orang yang hutang 
itu di atasnya, seperti bahawa Bakar menjual kepada Umar seratus miliknya yang ada di 
atas Zaid dengan seratus, sama seperti dia menjual kepada orang yang hutang itu di 
atasnya sepertimana yang ditarjihkan didalam Raudhah sekalipun dia mentarjihkan 
didalam Minhaj batilnya. Adapun jual hutang dengan hutang maka tidak sah, sama 
sahaja sama jenisnya atau tidak, kerana tegahan dari jual hutang dengan hutang 
 

نَ ُ ِ ْن ُ اْا َائُِي َوٌَُ لَِّ  ُ اْاِ ْفتَاَح،  ٌِْل َ ْنقُوٍ  ِ ْ  أَْلٍض َوَشَ ٍل َونَْ ِو ذَِاَك  ِتََ لٌِِّ  ِاُ ْشتٍَل  ِأَْ  ٌَُ ّكِ َوقَْ ُض َغ
ٌِْل اْاُ ْشتَِلي نََظًلا ِاْلعُْلِف  ًِ ذَِاكَ  .  َو ِتَْفِلٌِ ِ  ِ ْ  َ تَاعِ َغ

625. Terima serahan barang yang tidak boleh dipindah-pindahkan daripada tanah dan 
pokok dan umpama itu adalah dengan memberikan laluan kepada pembeli dengan 
bahawa penjual membenarkan dia padanya dan menyerahkan anak kunci kepadanya 
dan mengosongkannya dari barang-barang milik selain pembeli itu kerena memandang 
kepada „uruf pada demikian itu.  
 

ٌِْلِهَ ا  ِنَْقِلِ  َ َي تَْفِلٌغِ ااّ ِفٌنَِة اْاَ ْشُ ونَِة  ِاْْلَْ تِعَِة نََظًلا ِاْلعُْلِف  ٌِ ِ   .َوقَْ ُض اْاَ ْنقُوِ  ِ ْ  َ ِفٌنٍَة َوَ ٌََواٍ  َوَغ

626. Terimaserah barang yang boleh pindahkan, daripada kapal dan haiwan dan selain 
keduanya adalah dengan memindahkannya serta mengosongkan kapal yang dimuatkan 
dengan barang-barang kerana memandang kepada „uruf padanya.  
 

َواَْو َكاَ  اْاَ  ٌُِي .  َوإِتََْلُف اْاُ ْشتَِلي اْاَ  ٌَِي قَْ ٌض اَ ُ .َوٌَْكِفً  ًِ قَْ ِض ااثّْوِب َونَْ ِوِه ِ ّ ا ٌُتَنَاَوُ   ِاْاٌَِد ااتّنَاُو ُ 
 أَْو َ ْ ُ ونًا َوهَُو َ اِ ٌل َواَْي ٌَكُْ  ِاْل َائِيِ َ  ُّ اْاَ ْ ِس َصاَل َ ْق ُوً ا  ِنَْفِس اْاعَْقِد، 

تَْ َت ٌَِد اْاُ ْشتَِلي أََ انَةً
 . ِِ ََلِف َ ا إذَا َكاَ  اَ ُ َ  ُّ اْاَ ْ ِس  َِإنّ ُ ََل  ُدّ ِ ْ  إْذنِ ِ 

627. Memada pada terimaserahan kain dan umpamanya daripada apa yang boleh 
diambil dengan tangan oleh mengambilnya. Pembinasaan oleh pembeli akan barang 
jualan adalah terima serahannya. Kalau barang jualan itu dibawah tangan pembeli 
sebagai amanah atau jaminan50 sedang ianya hadhir dan penjual tidak punya hak 
menahan jadilah ia diterima serahan dengan diri akad, bersalahan keadaan apabila dia 
memiliki hak menahan maka tidak dapat tidak daripada izinnya.  
 

 َواَْو اْشتََل  ُصْ َلةً ثُّي اْشتََل  .َواَْو اْشتََل  اْْلَْ تِعَةَ َ َي اادّاِل َصْفقَةً اُْشتُِلَط  ًِ قَْ ِ َها نَقَلََها َكَ ا اَْو أُْ ِلدَتْ 
. َ َكانََها اَْي ٌَْكفِ 

628. Kalau dia membeli barang-barang bersama dengan rumah dengan satu akad 
disyaratkan pada terimaserahannya memindahkannya sepertimana kalau ia 

                                                 
50

. iaitu jaminan untuk dipulangkan seperti barang itu dirampas atau dipinjam. 
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ditunggalkan. Kalau dia membeli satu longgokkan kemudian dia membeli tempatnya 
tidak memada.  
 

ْ عَِة،  َََل  ُدّ ِ ْ  تَْ ِوٌِلَها، َوهَُو َظاِهٌل  ًِ ااّصِ ٌَلِة َو ًِ اْاَك ٌَِلِة  ًِ  َوااّ ِفٌنَةُ ِ ْ  اْاَ ْنقُوََلِت َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  ااّلِ
. َ اٍء تَِ ٌُل  ِ ِ 

 .أَّ ا اْاَك ٌَِلةُ  ًِ اْا َّلِ  ََكاْاعَقَاِل  ٌََْكِفً  ٌَِها ااتّْ ِلٌَةُ ِاعُْ ِل اانّْق ِ 

629. Kapal termasuk pada benda-benda yang boleh dipindah-pindahkan sepertimana 
dikatakan Ibnu Rif‟ah, maka tidak dapat tidak daripada mengalihkannya yang mana 
ianya zahir pada yang kecil dan pada yang besar didalam air yang boleh dia berjalan 
padanya. Adapun yang besar didaratan maka seperti „aqar, maka memadai padanya 
memberikan laluan kepada pembelinya kerana payah memindahkan. 
 

ِاْلُ ْشتَِلي اْ تِْقََلٌ   ِقَْ ِض اْاَ  ٌِيِ إْ  َكاَ  ااثَّ ُ  ُ َؤّ ًَل، َوإِْ  َ ّ  أَْو َكاَ  َ اَلًّ كُلُّ ُ أَْو  َْعُ  ُ َوَ لَّي :  ُُلوعٌ 
. اْاَ اَ  ِاُ ْ تَِ قِّ ِ 

630. Beberapa Cabangan. Pembeli boleh bebas menerimaserahan barang jualan jika 
harganya ditempohkan sekalipun ia telah sampai tempoh, atau adalah ianya tunai 
semuanya atau sebahagiannya dan dia telah menyerahkan yang tunai itu kepada orang 
yang berhak kepadanya.  
 

ٌٍْد  ٌٍْ  َوَوْزٍ  َواَْو َكاَ  ِا َْكٍل َطعَاٌي َ ثًََل ُ قَدٌّل َعلَى َز َوَشْلطٌ  ًِ قَْ ِض َ ا  ٌَِي ُ قَدًّلا َ َي َ ا َ ّل نَْ ُو ذَْلعٍ ِ ْ  َك
 ِ ٌْ ْق َاُض َصِ ٌَ  ٌٍْد ثُّي ٌَْكتَْ  ِاعَْ ٍلو ِاٌَكُوَ  اْاقَْ ُض َواإْلِ ٌِْ  ِ ثْلُ ُ  َْلٌَْكتَْ  ِانَْفِ ِ  ِ ْ  َز  .َكعََشَلِة آُصيٍ َوِاعَْ ٍلو َعلَ

ٌِْ  اَك  َفَعََ   ََ دَ اْاقَْ ُض اَ ُ :  َلَْو قَاَ   َْكٌل ِاعَْ ٍلو  .َوٌَْكِفً اْ تِدَاَ تُ ُ  ًِ نَْ ِو اْاِ ْكٌَا ِ  ٌٍْد َ اِاً َعلَ اْق ِْض ِ ْ  َز
 َِلتَِّ اِد اْاقَا ِِض َواْاُ ْق ِِض 

631. Disyaratkan pada terimaserahan apa yang dijual dengan dikadarkan serta apa 
yang telah lalu itu akan sukat dari sukatan dan timbangan. Kalau Bakar mempunyai 
makanan sebagai contoh yang dikadarkan di atas Zaid seperti sepuluh gantang dan 
Umar punya seumpamanya di atas dia maka hendaklah dia menyukat untuk dirinya dari 
Zaid kemudian dia menyukat untuk Umar supaya adalah kedua terimaserahan dan 
beriterima itu sah.  Memada mengekalkannya pada umpama yang disukat. Maka kalau 
Bakar berkata kepada Umar : terimalah dari Zaid, harta ku di atasnya bagi kamu, maka 
dia melakukan fasad terimarahan itu kerana satu yang menerima dan yang 
memberiterima. 
 

ٌِْلِه،  َِإْ  اَْي ٌََ ْف  َْوتَ ُ  ٌِْ  َ ْ ُس ِعَوِ ِ  َ تّى ٌَْق َِض ُ قَا ِلَ ُ إْ  َ اَف  َْوتَ ُ  َِهَلٍب أَْو َغ َوِاكُّ ٍ ِ ْ  اْاعَاقِدَ
ّ ِة أُْ  َِل اْا َائِيُ    َِإذَا َ لَّي أُْ  َِل اْاُ ْشتَِلي .َوتَنَاَزَعا  ًِ اَِلْ تِدَاِء أُْ  َِلا إْ  َعٌَّ  ااثَّ َ  َكاْاَ  ٌِيِ،  َِإْ  َكاَ   ًِ ااذِّ

ٌَْ َل  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  َ ااُ ُ  َِ َ ا َِة اْاقَْصِل ُ ِ َل . َوإَِّل  َِإْ  أَْعَ َل  ِِ   َِلْل َائِيِ اْافَْ ُخ  ِاْافَلَِس . إْ  َ َ َل ااثَّ  ُ  َوإِْ  أَ
ٌِْ   ًِ أَْ َواِاِ  كُلَِّها َ تّى ٌَُ لَِّي ااثَّ  َ   َِإْ  َص ََل  َاْاَ ْ ُل َكَ ا . َوإِْ  َكاَ  َ ااُ ُ  َِ َ ا َِة اْاقَْصِل َكاَ  اَ ُ اْافَْ خُ . َعلَ

ٌِْ   ِفَلٍَس، َوإَِّل  َََل َ ْ لَ . َ لّ  َوأَّ ا ااثَّ ُ  اْاُ َؤّ ُ  . َوَ َ  ُّ اْاَ ْ ِل  ًِ َهذَا َوَ ا قَْ لَ ُ إذَا اَْي ٌَكُْ  َ ْ ُ وًلا َعلَ
ًٌْ ا ٌَْس ِاْل َائِيِ َ ْ ُس اْاَ  ٌِيِ  ِِ  ِاِلَ اهُ  ِتَأِْ ٌِلِه َواَْو َ ّ  قَْ َ  ااتّْ ِلٌِي  َََل َ ْ َس أَ .  َلَ

632. Boleh setiap dari yang berakad menahan tukarannya hingga dia menerima apa 
yang membetulinya jika dia takut luputnya sebab larikan diri atau selainnya. Maka jika 
dia tidak takutkan luputnya dan kedua mereka berbantah pada mula digagahi keduanya 
jika harganya ditentukan, sama seperti barang jualan. Maka jika ianya didalam zimmah 
digagahi penjual. Maka apabila dia menyerahkan digagahi pembeli jika harganya hadhir. 
Jika tidak, maka jika dia papa dengannya maka boleh penjual fasakh dengan sebab 
muflis, dan jika dia senang maka jika hartanya tidak berada pada jarak qasar dihijir dia 
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di atasnya pada harta-hartanya semuanya hingga dia menyerahkan harga itu. Jika 
hartanya pada jarak qasar boleh penjual fasakh. Maka jika dia sabar maka hijir 
sepertimana yang telah lalu. Tempat hijir pada masaalah ini dan apa yang sebelumnya 
apabila dia tidak dihijir dengan muflis. Jika tidak maka tidak ada hijir. Adapun harga 
yang ditempohkan maka tidak boleh penjual menahan barang jualan dengan sebabnya 
kerana dia redha dengan mentakhirkannya. Kalau sampai tempoh sebelum penyerahan 
maka tidak ada tahan juga. 
 

ٌُْي االّْ ِي  )ٌَُ وُز  (َوََل  ) َ اِ  َواْْلَْاٌَةِ  ( َ ِ ْ   ( ِاْاَ ٌََواِ   ) .َوَ ا  ًِ َ ْعنَاهُ َكااّشْ ِي َواْاَك ِِد َواْاقَْلِب َواْاكُْلٌَِة َوااّطِ
ٌْيِ  ٌْيِ اَْ ِي َ أٍْ   ِِ َ اٍل، ِالنّْهًِ َعْ   َ ٌِْلِه َك َ ٌْيِ اَْ ِي اْا َقَِل  ِااّ أِْ  َوَغ ٌِْل ِ ْنِ ِ  ِ ْ  َ أْكُوٍ ، َك َ ِ ْنِ ِ  أَْو  ِ َ

ٌُْي اْاِ ْلِد  ِاْاَ ٌََواِ   ٌََِصحُّ  َْعدَ دَْ ِ ِ   ِِ ََل ِِ  قَْ لَ ُ . االّْ ِي  ِاْاَ ٌََوا ِ  . أَّ ا  َ
633. (Tidak) harus (jual daging) dan apa yang pada maknanya seperti lemak dan hati 
dan jantung dan buah pinggang dan limpa dan ekor (dengan haiwan) yang dari 
jenisnya atau dengan selain jenisnya daripada apa yang dimakan seperti jual daging 
lembu dengan kambing dan selainnya sepertijual daging kambing dengan himar, kerana 
tegahan dari jual daging dengan haiwan. Adapun jual kulit dengan haiwan maka sah 
selepas disamak, bersalahan sebelum samak. 
 

ٌُْي ااذَّهِب  ِاْاِفّ ِة  ) ٌِْ   (ُ تَفَاِ ًَل  )َوَعْك ُ ُ  (َوٌَُ وُز  َ  )َكْونُ ُ : اْْلَّوُ  : أَْي َزائِدًا أََ دُهَُ ا َعلَى اْْلَ ِل  َِشْلَط
قِِهَ ا أَْو تََ اٌُِلِهَ ا: َوااثّانًِ  .أَْي َ اَلًّ  (نَْقدًا   (َوَكذَا اْاَ ْطعُوَ ات  ) .َكْونُ ُ َ ْق ُوً ا  ٌَِِد كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا قَْ َ  تَفَلُّ

ُي  ٌََانَُها  .اْاُ تَقَدِّ
634. (Harus jual emas dengan perak) dan „akasnya (berlebihkurang) iaitu lebih satu 
daripada keduanya di atas yang satu lagi dengan dua syarat. Pertamanya : keadaannya 
(tunai) iaitu tak bertangguh. Keduanya : keadaannya diterimaserahan dengan tangan 
setiap daripada kedua mereka, sebelum berpisah atau sebelum khiar. (Begitu juga 
barang makanan) yang terdahulu keterangannya. 
 

ٌُْي ااجِ  ) .  ِثَََلثَِة شُُلوطٍ ( إَّل ) َ َواٌء اتّفََ  نَْوعُ ُ أَْي اْ تَلََف، (  ِِ ثِْلِ  ) أَْي اْاَ ْطعُوَ اِت  (ِس ِ ْنَها  ْ ََل ٌَُ وُز  َ
قِِهَ ا أَْو : َوااثّاِاُث . (نَْقدًا )َكْونُ ُ : َوااثّانًِ . (ُ تََ اثًَِل )اْْلَّوُ  َكْونُ ُ  َكْونُ ُ َ ْق ُوً ا  ٌَِِد كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا قَْ َ  تَفَلُّ

ٌْيِ اانّْقِد  ِِ ثِْل ِ   . تََ اٌُِلِهَ ا َكَ ا َ ّل  ٌََانُ ُ  ًِ  َ

635. (Tidak harus jual jenis daripadanya) makanan (dengan seumpamanya) sama 
sahaja muafakat bagainya atau berlainan, (melainkan) dengan tiga syarat. Pertamanya 
keadaannya (saling sama). Keduanya : keadaannya (tunai). Ketiganya : keadaannya 
diterimaserahan dengan tangan setiap daripada kedua mereka sebelum mereka 
berpisah atau khiar sepertimana telah lalu keterangannya pada jual duit dengan 
seumpamanya.  
 

 ِ ٌْ ًٌَْل َوإِْ  تَفَاَوَت  ًِ اْاَوْزِ ، َو ًِ اْاَ ْوُزوِ  َوْزنًا َوإِْ  تَفَاَوَت  ًِ اْاَك َواْاُ ْعتَ َُل  .َواْاُ َ اثَلَةُ تُْعتَ َُل  ًِ اْاَ ِكٌِ  َك
ٌِْ  َوَ لَّي ِاظُُهوِل  ِء َ ِكًٌَل أَْو َ ْوُزونًا َغاِاُب َعادَِة أَْهِ  اْاِ َ اِز  ًِ َعْهِد َل ُوِ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ ًْ  ًِ َكْوِ  ااّش

َوَ ا اَْي ٌَكُْ   ًِ ذَِاَك اْاعَْهِد أَْو َكاَ  َوُ ِهَ  َ ااُ ُ َوِ ْلُ  ُ َكااتّْ ِل ٌَُلاَعى  ٌِِ  َعادَةُ  َلَِد  .أَنّ ُ اّطلََي َعلَى ذَِاَك َوأَقَّلهُ 
ٌْيِ  .   َِإْ  َكاَ  أَْك ََل ِ ْن ُ  َاْاَوْز ُ . اْا َ

636. Kesamaan itu diiktibarkan pada benda yang disukat dengan sukat sekalipun ia 
berlebih kurang pada timbang, dan pada benda yang ditimbang dengan timbangan 
sekalipun ia berlainan pada sukatan. Yang diiktibarkan pada keadaan suatu itu disukat 
atau ditimbang adalah ghalib adat ahli Hijaz pada zaman rasulullah s.a.w.m kerana 
zahir bahawa dia s.a.w.m melihat demikian itu dan mengakuinya. Apa yang tidak ada 
pada zaman itu atau ada dan dijahilkan keadaannya dan jirimnya seperti tamar 
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dipelihara padanya adat negeri jualan. Maka jika ia lebih besar dari penyukat maka 
timbangan.  
 

ٌْيِ  ٌُْي َوإِْ  َ َلَ ا َ َواًء ِاْلَ ْهِ   ِاْاُ َ اثَلَِة ِعْندَ اْا َ  .َواَْو  َاَع ُ َزا ًا نَْقدًا أَْو َطعَاً ا  ِِ ْنِ ِ  تَْ ِ ٌنًا اَْي ٌَِصّح اْا َ
 .َوَهذَا َ ْعنَى قَْوِ  اْْلَْصَ اِب اْاَ ْهُ   ِاْاُ َ اثَلَِة َكَ ِقٌقَِة اْاُ فَاَ لَةِ 

637. Kalau seorang menjual dengan tak menimbang akan duit atau makanan dengan 
jenisnya secara anggaran tidak sah jualan itu sekalipun keduanya ternyata sama, 
kerana jahil dengan kesamaan di sisi jualan. Inilah makna kata ashab Syafi'e : jahil 
dengan kesamaan itu seperti hakikat berlebih kurang.  
 

َِّ اِل َواْاُ  ُوِب َوْقَت اْاَ فَاِف َوتَْنِقٌَتَِها،  َََل ٌُ َاعُ َلْطُب  َوتُْعتَ َُل اْاُ َ اثَلَةُ ِالّلِ َِوّيِ َ اَ  اْاَكَ اِ ،  َتُْعتَ َُل  ًِ ااث
َوََل تَْكِفً ُ َ اثَلَةُ .  َوََل  َِ ا َِّها إذَا َكانَْت ِ ْ  ِ ْنٍس إَّل  ًِ َ ْ أَاَِة اْاعََلاٌَا،اْاَ ْطعُوَ اِت  َِلْط َِها  ِفَتْحِ ااّلاِء  ٌِِهَ ا

ٌِْ  َ  ًّا  ٌنَ ْ ِ ِي  َِكْ ِل ااّ ِ اادّقٌِِ  َوااّ ِوٌِ  َواْاُ ْ ِز  َْ  تُْعتَ َُل اْاُ َ اثَلَةُ  ًِ اْاُ  ُوِب َ  ًّا َو ًِ ُ  ُوِب اادُّْهِ  َكااّ ِ
َطِب َز ٌِ ًا أَْو تَْ ًلا أَْو َ ّ  ِعنٍَب َوُلَطٍب أَْو َعِصٌِل ذَِاَك، َو ًِ االّ َِ  اَ َنًا أَْو َ ْ نًا  أَْو دُْهنًا، َو ًِ اْاِعنَِب َواالُّ

،  َََل تَْكِفً ُ َ اثَلَةُ َ ا  ٌُْي  َْعِ ِ   ِ َْعٍض َوْزنًا َوإِْ  َكاَ  َ ائِعًا َعلَى اانّّاِ َ اِاًصا ُ َصفًّى  َِشْ ٍس أَْو نَاٍل  ٌََُ وُز  َ
ِ، َوََل ٌَُ لُّ تَأْثٌُِل تَْ ٌٌٍِز َكاْاعََ ِ  َوااّ ْ  ِ  ًّ . أَثَّلْت  ٌِِ  اانّاُل  ِااّطْ خِ أَْو اْاقَْلًِ أَْو ااّش

638. Diiktibarkan kesamaan itu bagi benda berunsur riba ketika sempurnanya, maka 
diiktibarkan pada buah dan bijirin pada waktu keringnya dan asing dari jerami. Maka 
tidak dijual makanan yang basah dengan yang basah, dan tidak dengan yang keringnya 
apabila ia dari satu jenis, melainkan pada masaalah „araya. Tidak memada kesamaan 
tepung dan sagun dan roti, bahkan diiktibarkan kesamaan pada bijian dengan butiran, 
dan pada bijirin minyak seperti bijan dengan butiran atau minyak, dan pada anggur dan 
rutob dengan zabib atau tamar atau cuka anggur dan cuka rutob atau perahan demikian 
itu, dan pada susu dengan susu atau minyak sapi yang tulen yang dimurnikan dengan 
matahari atau api, maka harus jual sebahagiannya dengan sebahagian yang lain 
dengan timbangan sekalipun ianya cair di atas nas. Tidak memada kesamaan apa yang 
berkesan api padanya dengan masak atau goreng atau panggang. Tidak mudharat 
kesan untuk pembezaan seperti madu dan minyak sapi.  
 

ٌُْي اْاِ ْنِس ِ ْنَها  ) ٌِْلِه  )أَْي اْاَ ْطعُوَ اِت  (َوٌَُ وُز  َ ٌِْ   (ُ تَفَاِ ًَل  )َكاْاِ ْنَطِة  ِااّشِعٌِل  ( ِ َ اْْلَّوُ  :  َِشْلَط
قِِهَ ا أَْو قَْ َ  تََ اٌُِلِهَ ا: َوااثّانًِ  .أَْي َ اَلًّ  (نَْقدًا  )َكْونُ ُ  . َكْونُ ُ َ ْق ُوً ا  ٌَِِد كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا قَْ َ  تَفَلُّ

639. (Harus jual satu jenis daripada) makanan (dengan selainnya) seperti gandum 
dengan syai‟er (berlebih kurang) dengan dua syarat. Pertamanya keadaanya (tunai). 
Keduanya: keadaannya diterimaserahan dengan tangan setiap dari kedua mereka 
sebelum berpisah atau khiyar. 
 

ٌُْي اْا ََلِل  ) ٌُْل اْاَ ْعلُوِي ِالنّْهًِ َعْن ُ  (َوََل ٌَُ وُز  َ  َوََل ٌُْشتََلطُ اْاِعْلُي  ِِ  ِ ْ  كُّ ِ َوْ ٍ ،  َْ  ٌُْشتََلطُ اْاِعْلُي .َوهَُو َغ
ٌِْ  اْاَ  ٌِيِ َوقَْدِلِه َوِصفَتِ ِ  ٌُْي اْا َائِِب إَّل إذَا َكاَ  َلآهُ قَْ َ  اْاعَْقِد َوهَُو ِ ّ ا ََل ٌَتَ ٌَُّل َغاِا ًا َكاْْلَْلِض .  ِعَ  َََل ٌَِصحُّ  َ

ٌِْ   ًِ اْافَْصِ  قَْ َ  َهذَا َشاَلةُ إاَ . َواْْلََوانًِ َواْاَ ِدٌِد َواانَُّ اِس َونَْ ِو ذَِاَك َكَ ا َ ّلْت اإْلِ
640. (Tidak harus jual gharar) ianya tidak dimaklumi kerana tegahan darinya. Tidak 
disyaratkan tahu dengan barang jualan dari setiap wajah, bahkan disyaratkan tahu 
dengan „ain barang jualan dan kadarnya dan sifatnya. Maka tidak sah jual benda ghaib 
melainkan apabila dia telah melihatnya sebelum akad dan ia daripada apa yang tidak 
berubah pada ghalibya seperti tanah dan bejana dan besi dan tembaga dan umpama 
demikian itu sepertimana telah lalu isyarat kepadanya pada fasal sebelum ini.  
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ٍء  َِ ا ٌَِلٌُ   ِ ِ  ًْ   َِفً اْاِكتَاِب ََل  ُدّ ِ ْ  ُلْؤٌَتِِ  َوَلقَةً َوَلقَةً، َو ًِ اْاَوَلِ  اْا ٌََاُض ُلْؤٌَةُ .َوتُْعتَ َُل ُلْؤٌَةُ كُّ ِ َش
. َ ِ ٌيِ ااّطاقَاِت، َو ًِ اادّاِل ََل  ُدّ ِ ْ  ُلْؤٌَِة اْا ٌُُوِت َواا ُّقُوِف َواا ُّطُوحِ َواْاُ ْدَلاِ  َواْاُ ْ تََ ّيِ َواْا َااُوَعةِ 

َوَكذَا ٌُْشتََلطُ ُلْؤٌَةُ اْاَ اِء . َو ًِ اْا ُْ تَاِ  ُلْؤٌَةُ أَْشَ اِلِه َوَ ْ َل  َ ائِ ِ  .َوَكذَا ُلْؤٌَةُ ااّطِلٌِ  َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ 
َوََل ٌُْشتََلطُ ُلْؤٌَةُ أََ اِس ُ ْدَلاِ  اْا ُْ تَاِ ، َوََل . ااِّذي تَدُوُل  ِِ  ااّلَ ى، ِ ََل ًا َِلْ ِ  اْاُ ْقِلي َِلْ تََِلِف اْا ََلِض 

 .َوٌُْشتََلطُ ُلْؤٌَةُ اْْلَْلِض  ًِ ذَِاَك َونَْ ِوهِ . ُلْؤٌَةُ عُُلوِ  اْْلَْشَ اِل َونَْ ِوَها
641. Diiktibarkan nampak tiap suatu yang dengan apa yang layak dengannya maka 
pada kitab tidak dapat tidak dari nampak kertasnya sehelai demi sehelai dan pada 
kertas putih nampak semua gulungannya, dan pada rumah tidak dapat tidak dari 
nampak semua bilik-biliknya dan atapnya dan sutuhnya dan dindingnya dan bilik air dan 
pelimbahan. Begitu juga nampak jalannya sepertimana didalam Majmuk, dan pada 
kebun nampak pokok-pokok dan laluan airnya. Begitu juga disyaratkan nampak air yang 
berputar batu giling dengannya, bersalahan Ibnu Muqri kerana bersalahan tujuannya. 
Tidak disyaratkan nampak asas pagar kebun dan tidak nampak akar-akar pokok dan 
umpamanya. Disyaratkan nampak tanah pada demikian itu dan umpamanya. 
 

 َكَ ا ، َكَ ا ََل ٌَْكِفً  ًِ ااتّْ ِل ُلْؤٌَتُ ُ َلْط ًا،َواَْو َلأَ  آاَةَ  ِنَاِء اْاَ ّ اِي َوأَْلَ َها قَْ َ   ِنَائَِها اَْي ٌَْكِف َعْ  ُلْؤٌَتَِها
ٌْعُُهَ ا  ََِل ُلْؤٌٍَة أُْ َل  ٌَْلهُ ُلْؤٌَةُ . اَْو َلأَ  َ ْ لَةً أَْو َص ًٌِّا  ََكُ ََل ََل ٌَِصحُّ  َ َوٌُْشتََلطُ  ًِ ااّلقٌِِ  ذََكًلا َكاَ  أَْو َغ

َوٌُْشتََلطُ  ًِ اادّا ِّة ُلْؤٌَةُ كُلَِّها َ تّى َشْعِلَها،  ٌََِ ُب َلْ ُي ااّ ْلاِ . َ ا ِ َو  اْاعَْوَلِة ََل االَِّ اُ  َواْْلَْ نَا ُ 
َكافِ  ٌَْلَها. َواإْلِ َوٌُْشتََلطُ  ًِ . َوََل ٌُْشتََلطُ  ًِ اادّا ِّة ُلْؤٌَةُ االَِّ اِ  َواْْلَْ نَا ِ . َوََل ٌُْشتََلطُ إْ َلاُؤَها ِاٌَْعِلَف َ 

ًْ َ ا ٌَْ تَِلُف ِ ْن ُ . ااثّْوِب نَْشُلهُ ِاٌََل  اْاَ ِ ٌَي َواَْو اَْي ٌُْنَشْل ِ ثْلُ ُ إَّل ِعْندَ اْاقَْطيِ  َوٌُْشتََلطُ  ًِ ااثّْوِب ُلْؤٌَةُ َوْ َه
. َكأَْ  ٌَكُوَ  َصِفٌقًا َكِدٌ َااٍ ُ نَقٍّ  َو ُ ٍُط،  ِِ ََلِف َ ا ََل ٌَْ تَِلُف َوْ َهاهُ َكِكْل َاٍس  ٌََْكِفً ُلْؤٌَةُ أََ ِدِهَ ا

642. Kalau seorang nampak alat membina hammam dan tanahnya sebelum dibina 
tidak memada dari nampak hammam itu sepertimana tidak memada ia pada tamar oleh 
nampaknya dalam keadaan rutob sepertimana kalau dia nampak kambing kecil atau 
budak lelaki maka keduanya sempurna tidak sah jual keduanya tanpa nampak kali yang 
lain. Disyaratkan pada hamba lelaki atau selainnya nampak apa yang selain aurat, tidak 
lidah dan gigi. Disyaratkan pada tunggangan nampak semuanya hingga bulunya maka 
wajib mengangkatkan pelana dan ikafnya51. Tidak disyaratkan membuatkannya berjalan 
untuk diketahui lariannya dan tidak disyaratkan pada binatang ternakkan nampak lidah 
dan gigi. Disyaratkan pada kain membentangkannya supaya dilihat semuanya walaupun 
tidak dibentangkan yang seumpamanya melainkan di sisi potong. Disyaratkan pada kain 
nampak dua muka apa yang berlainan darinya seperti bahawa ianya berlapis seperti 
sutera dibaj yang bercorak dan hamparan, bersalahan kain yang tidak berlainan dua 
mukanya seperti kirbas maka memada nampak satu daripada keduanya. 
 

ٌْيِ ِالنّْهًِ َعْن ُ َوِاعَدَِي ُلْؤٌَتِ ِ  ًَ قَْ َ  اْا َ ٌء َوُلئِ ًْ ٌُْي االّ َِ   ًِ ااّ ْلعِ َوإِْ  ُ ِلَب ِ ْن ُ َش ٌُْي . َوََل ٌَِصحُّ  َ َوََل ٌَِصحُّ  َ
ٌُْي .  ِْعتُك َهِذِه َصحّ :  َِإْ  قَ ََض قِْطعَةً َوقَاَ  . ااصُّوِف قَْ َ  اْاَ ّزِ أَْو ااتّْذِكٌَِة َِلْ تََِلِطِ   ِاْاَ اِدثِ  َوََل ٌَِصحُّ  َ

ٌِْلِه ِاَ ْهِ  اْاَ ْقُصوِد َكنَْ ِو اَ ٍَ  َ ْ لُوٍط  ِنَْ ِو َ اءٍ  ٌِْلِه َكاْا َاِاٌَِة َواانِّدِّ . ِ ْ ٍك اْ تَلََط  ِ َ نَعَْي، إْ  َكاَ  َ ْعُ ونًا  ِ َ
 َواَْو  َتََح َلأَْ َها َكاالّْ ِي  ًِ ،َواَْو  َاَع اْاِ ْ َك  ًِ  َأَْلتِِ  اَْي ٌَِصحّ . َصّح ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ َ ِ ٌعُُهَ ا ََل اْاِ ْ ُك َوْ دَهُ 

ِه . اْاِ ْلدِ   َِإْ  َلآَها  َاِلَغةً ثُّي ُ ِلئَْت ِ ْ ًكا اَْي ٌََلهُ ثُّي َلأَ  أَْعََلهُ ِ ْ  َلأِْ َها أَْو َلآهُ َ اِلَ َها ثُّي اْشتََلاهُ  َْعدَ َلدِّ
ٌَْها َ ازَ  . إاَ

643. Tidak sah jual susu didalam labunya sekalipun diperah satu darinya dan dilihat 
sebelum jualan itu kerana tegahan darinya dan kerana tidak nampak. Tidak sah jual 
bulu sebelum potong atau sembelih kerana bercampurnya dengan yang baru. Maka jika 

                                                 
51

. apa yang dibawah lapik pelana.  
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dia menggenggam sepotong dan katanya : aku jual ini kepada kamu, sah ia. Tidak sah 
jual kasturi yang bergaul dengan selainnya kerana dijahilkan apa yang dimaksudkan 
darinya, sama seperti susu yang bergaul dengan air. Na‟am, jika ianya diuli dengan 
selainnya seperti ghaliyah52 dan nidd53 sah ia kerana yang dimaksudkan adalah semua 
dari keduanya, bukan kasturi itu sahaja. Kalau dia menjual kasturi didalam kulitnya tidak 
sah ia, walaupun dia membukakan kepalanya seperti daging didalam kulit. Maka jika dia 
melihat kulitnya dala keadaan kosong kemudian ia dipenuhi dengan kasturi yang dia 
tidak melihatnya, kemudian dia nampak bahagian atasnya dari kepala kulitnya atau dia 
melihat kasturi itu diluarnya kemudian dia membelinya selepas ia dimasukkan 
kedalamnya harus ia.  
  

َواْْلَْصُ   ًِ . َواَّ ا  ََلَو اْاُ َصنُِّف ِ ْ  ِصّ ِة اْاعَْقِد َو ََ اِدِه، َشَلَع  ًِ اُُزوِ ِ  َوَ َواِزِه، َوذَِاَك  َِ  َِب اْاِ ٌَالِ 
ٌْيِ االُُّزوُي ِْلَّ  اْاقَْصدَ ِ ْن ُ نَْقُ  اْاِ ْلكِ  ُف َوِكََلهَُ ا  َْلعُ االُُّزوِي، إَّل أَّ  ااّشاِلَع أَثْ ََت . اْا َ َوقَِ ٌّةُ اْاِ ْلِك ااتَّصلُّ

، َوِ ٌَاُل نَِقٌَصةٍ : َوهَُو نَْوَعاِ  .  ٌِِ  اْاِ ٌَاَل ِلْ قًا  ِاْاُ تَعَاقِِدٌ َ  ً َ ا ٌَتَعَاَطاهُ اْاُ تَعَاقِدَاِ   .ِ ٌَاُل تََش ٍّ  َِ ٌَاُل ااتَّشّهِ
ٌِْل تََوقٍُّف َعلَى  ََواِت أَْ ٍل  ًِ اْاَ  ٌِيِ َوَ  َ ُ ُ اْاَ ْ ِلُس أَْو ااّشْلطُ  .  ِاْ تٌَِاِلِهَ ا َوَشْهَوتِِهَ ا ِ ْ  َغ

644. Tatkala musannif selesai dari akad yang sah dan yang fasid dia masuk pada lazim 
dan harusnya. Demikian itu adalah dengan sebab khiar i.e pilihan. Asal pada jualan 
adalah lazim kerana tujuan darinya pemindahan milik, dan kehendak milik adalah 
tasarruf, dan kedua-duanya adalah cabangan lazim, walaubagaimanapun Syari‟ 
mensabitkan khiar padanya kerana berlembut dengan dua orang yang berakad. Ianya 
dua bagai khiar tasyahhi i.e ingin dan khiar naqis i.e aib. Maka khiar tasyahhi itu apa 
yang dicapai oleh dua yang berakad dengan pilihan kedua mereka dan keinginan 
mereka tanpa terhenti di atas luput apa-apa perkara pada barang jualan. Sebabnya 
majlis akad atau syarat. 
 

 ِ َدَنِِهَ ا َعْ  َ ْ ِلِس  (َواْاُ تَ َاٌِعَاِ   ِاْاِ ٌَاِل َ ا اَْي ٌَتَفَّلقَا  ): َوقَْد  َدَأَ  ِااّ  َِب اْْلَّوِ  ِ ْ  اانّْوعِ اْْلَّوِ   ِقَْوِاِ  
ًَ اْاَ  ُّ .تََ اٌَْلنَا: اْاعَْقِد أَْو ٌَْ تَاَلا اُُزوَي اْاعَْقِد َكقَْوِاِهَ ا    َلَْو اْ تَاَل أََ دُهَُ ا اُُزوَ  ُ َ قََط َ قُّ ُ ِ ْ  اْاِ ٌَاِل َو َِق

ٌِْ  َوَ لَّي قَاَ   ٌَْ اِ  أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ اْا ٌَِّعَاِ   ِاْاِ ٌَاِل َ ا اَْي ٌَتَفَّلقَا أَْو ٌَقُوُ  أََ دُهَُ ا  } ٌِِ  ِاْْلَ ِل، ِاَ ا َلَو  ااّش
 {ِاْْلَ ِل اْ تَْل 

645. Dia mulakan dengan sebab yang pertama itu dari bagai yang pertama dengan 
katanya (dua yang berjual beli terikat dengan khiar selama mereka tidak berpisah) 
dengan tubuh mereka dari majlis akad atau tidak memilih lazim akad itu, seperti kata 
kedua mereka : kami khiar i.e memilih. Maka kalau seorang dari mereka memilih 
lazimnya gugur haknya dari khiar dan kekal hak padanya bagi seorang lagi kerana apa 
yang diriwayatkan dua syeikh bahawa nabi s.a.w.m berkata “dua yang berjual beli 
terikat dengan khiar selama mereka tidak berpisah, atau kata seorang dari mereka 
kepada yang lain : aku memilih”.  
 

ٌْيٍ َوإِْ  اْ تَْعقََب ِعتْقًا َكِشَلاِء  َْعِ  ِ   َوذَِاَك َكِل َِوّيٍ َوَ لٍَي َوتَْوِاٌٍَة َوتَْشِلٌٍك، ََل .ٌَثْ ُُت ِ ٌَاُل اْاَ ْ ِلِس  ًِ كُّ ِ  َ
، َوََل  ًِ َ َوااٍَة، َوََل  ًِ  ٌِْل َلدٍّ ٍ ِْلَّ  َ ْقُصودَهَُ ا اْاِعتُْ ، َوََل  ًِ قِْ َ ِة َغ ًّ ٌْيٍ ِ ْ نِ ٌْيِ َعْ ٍد ِ ْن ُ َوََل  ًِ  َ َ  ًِ 
ٌْيِ  ٌْعًا، ِْلَّ  اْاَ  ََل إنَّ ا َوَلدَ  ًِ اْا َ أَّ ا . إْ َلاٍء َوُصْلحِ َ ِطٌَطٍة َونَِكاحٍ َوِه ٍَة  ََِل ثََواٍب َونَْ ِو ذَِاَك ِ ّ ا ََل ٌَُ ّ ى  َ

ٌِْ   ًِ اْاِ ْنَهااِ  ٌٌْي  ٌََثْ ُُت  ٌَِها اْاِ ٌَاُل َعلَى اْاُ ْعتََ ِد، ِ ََل ًا ِاَ ا َ َل  َعلَ .  اْاِه َةُ  ِثََواٍب  َِإنَّها  َ
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. satu bagai dari wangian yang diadun dari kasturi dan ambar dan minyak dan gaharu dan kapur. 
53

. Adunan dari kasturi dan ambar dan gaharu. 
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646. Sabit khiar majlis di atas jalan paksa pada setiap jualan sekalipun ia mengiringkan 
kemerdekaan hamba seperti beli sebahagian dirinya54. Demikian itu seperti jualan 
berunsur riba dan salam dan tauliah dan membuat syarikat*, tidak pada jualkan hamba 
kepada dirinya dan tidak pada jual dhimni* kerana maksud keduanya adalah 
memerdekakan, dan tidak pada pembahagian yang selain pembahagian pemulangan, 
dan tidak pada hiwalah dan tidak pada ibra‟ dan suluh dengan menggugurkan 
sebahagian hak dan nikah dan hibah tanpa balas dan umpama demikian itu daripada 
apa yang tidak dinamakan jualan kerana khabar itu hanyalah datang pada jual. Adapun 
hibah dengan balasan maka ia adalah jualan maka sabit padanya khiar di atas yang 
muktamad, bersalahan apa yang berjalan Nawawi di atasnya didalam Minhaj.  
 

ِ  اْاعُْلفُ  ٌَْس اَ ُ َ دٌّ َشْلًعا َوََل اُ َةً ،َوٌُْعتَ َُل  ًِ ااتّفَلُّ قًا ٌَْلَزُي  ِِ  اْاعَْقدُ َوَ ا ََل  َََل، ِْلَّ  َ ا اَ   ََ ا ٌَعُدُّهُ اانّاُس تَفَلُّ
 َلَْو قَاَ ا َوتََ اَشٌَا َ نَاِزَ  دَاَي ِ ٌَاُلهَُ ا َكَ ا اَْو َطاَ  ُ ْكثُُهَ ا َوإِْ  َزادَْت اْاُ دّةُ َعلَى ثَََلثَِة . ٌُْلَ ُي  ٌِِ  إاَى اْاعُْلفِ 

ٌْئًا  َاَلَ  َصاِ  َ ُ  .أٌَّاٍي أَْو أَْعَلَ ا َعّ ا ٌَتَعَلُّ   ِاْاعَْقدِ   .َوَكاَ  اْ ُ  عَُ َل َلاِوي اْاَ  َِل إذَا اْ تَاَع َش

647. Diiktibarkan pada pisah itu akan „uruf, maka apa yang orang ramai kira sebagai 
pisah lazim akad dengannya dan apa yang tidak maka tidak, kerana apa yang tidak ada 
had baginya pada syara‟ dan tidak pada lughah dirujuk padanya kepada „uruf. Maka 
kalau kedua mereka bangun dan sama-sama berjalan kepada beberapa tempat kekal 
khiar mereka sepertimana kalau lama diam mereka sekalipun lebih tempoh itu di atas 
tiga hari atau mereka berpaling daripada apa yang berkaitan dengan akad. Adalah Ibnu 
Umar perawi khabar ini apabila membeli suatu dia berpisah dari rakannya.  
 

ٌْتِ  فِّة أَْو اْا َ ٌِْت إاَى ااّصْ ِ ، أَْو ِ ْ  ااّصْ ِ  إاَى ااصُّ ُ   ٌَِها  ِاْاُ ُلواِ ِ ْ  اْا َ  . َلَْو َكانَا  ًِ دَاٍل َك ٌَِلٍة  َااتّفَلُّ
ًَ قَِلًٌَل َواَْو اَْي ٌَْ عُْد َعْ  َ َ اعِ ِ َطا ِ ِ  ًَ أََ دُهَُ ا اْْلَ َل َظْهَلهُ َوٌَْ ِش . َوإِْ  َكانَا  ًِ  ُوٍ  أَْو َصْ َلاَء  َ ِأَْ  ٌَُواِّ

ٌْيِ ِ ْ   ُْعٍد ثَ ََت اَُهَ ا اْاِ ٌَاُل َواْ تَدّ . َوإِْ  َكانَا  ًِ َ ِفٌنٍَة أَْو دَاٍل َصِ ٌَلٍة  َ ُِ ُلواِ أََ ِدِهَ ا ِ ْنَها َواَْو تَنَادٌََا  ِاْا َ
قًا  ََطَ   َ ا اَْي ٌُفَاِلْ  أََ دُهَُ ا َ َكانَ ُ،  َِإْ   َاَلقَ ُ َوَوَصَ  إاَى َ ْوِ يٍ اَْو َكاَ  اْْلَ ُل َ عَ ُ  َِ ْ ِلِس اْاعَْقِد عُدّ تَفَلُّ

 .ِ ٌَاُلهَُ ا

648. Maka kalau kedua mereka didalam rumah yang besar maka pisah padanya 
adalah dengan keluar dari bilik ke tengah rumah atau dari tengah rumah ke serambi 
atau bilik. Jika keduanya pada pasar atau padang maka dengan bahawa seorang dari 
mereka berpaling membelakangkan yang seorang lagi dan berjalan sedikit walaupun dia 
tidak jauh dari mendengar tuju cakap rakannya. Jika keduanya didalam kapal atau 
rumah kecil maka dengan keluar seorang dari keduanya darinya. Kalau mereka saling 
melaung pada melakukan jual beli dari jauh sabitlah khiar bagi mereka dan 
berpanjangan selama seorang dari mereka tidak meninggalkan tempatnya. Maka jika 
dia meninggalkan tempatnya dan sampai ketempat yang kalau yang seorang lagi itu 
bersamanya didalam majlis akad dikirakan sebagai berpisah batal khiar kedua mereka.  
 

ا، َو ًِ  ٌِْ  اْنتَقََ  اْاِ ٌَاُل  ًِ اْْلُواَى إاَى اْاَواِلِث َواَْو َعا ًّ ًَ َعلَ َواَْو َ اَت أََ دُهَُ ا  ًِ اْاَ ْ ِلِس أَْو ُ ّ  أَْو أُْغِ 
ٌِْلهِ  ِ ِ ْ  َ اِكٍي أَْو َغ ًّ ثِِ  نَفَذَ ذَِاَك . ااثّانٌَِِة َوااثّاِاثَِة إاَى اْاَوِا َواَْو أََ اَز اْاَواِلُث أَْو  ََ َخ قَْ َ  ِعْلِ ِ   َِ ْوِت ُ َوّلِ

ثِِ  َظانًّا َ ٌَاتَ ُ  َ َاَ  َ ٌِّتًا َصحّ  .   ِنَاًء َعلَى أَّ  َ ْ   َاَع َ اَ  ُ َوّلِ
649. Kalau seorang dari mereka mati didalam majlis atau gila atau pitam berpindah 
khiar itu pada yang pertama kepada warithnya walaupun setahun dan pada yang kedua 
dan ketiga kepada walinya daripada hakim atau selainnya. Kalau warith itu melulus atau 
memfasakhkan sebelum dia tahu kematian pemberi warisnya luluslah demikian utu 
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. samaada asalnya atau fara‟nya. 
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kerana bina di atas bahawa orang yang menjual harta pemberi warisnya dalam keadaan 
menyangkakan hidupnya maka nyata dia telah mati sah ia.  
 

ِ َعلَى  ًّ ٌِْ  اْاِ ٌَاُل َكَ ا  ًِ اْا َْ ِل، َوٌَْ قَى ِاْلَوِا ِ  اَْي ٌَْنتَِقْ  إاَ ٌْئًا  َ َلََغ َلِشٌدًا قَْ َ  ااتّفَلُّ ًُّ ِاِطْفِلِ  َش َواَْو اْشتََل  اْاَوِا
ٌِْ  َ َكاهَُ ا  ًِ اْا َْ ِل َوأَْ َلاهَُ ا  ًِ ِ ٌَاِل ااّشْلطِ  َواَْو شُِلَط  ًِ اْاعَْقِد اْاِ ٌَاُل ِ ْ  اْا َِد  ََطَ   .اْْلَْوُ ِ  ِ ْ  َوْ َه

 .اْاعَْقدُ َوإَِّل َْلَدّ  إاَى َ َواِزِه  َْعدَ اُُزوِ  ِ 

650. Kalau wali membeli suatu untuk anak kecilnya maka dia baligh dalam keadadaan 
cerdik sebelum berpisah tidak berpindah khiar kepadanya sepertimana didalam al Bahr, 
dan kekal ia bagi wali itu di atas yang paling ada wajah daripada dua wajah yang dia 
hikayatkan kedua-duanya didalam al Bahr, dan dia memperjalankan kedua mereka 
pada khiar syarat. 
 

ٌِْ   (َواَُهَ ا  ): ثُّي َشَلَع  ًِ ااّ  َِب ااثّانًِ ِ ْ  اانّْوعِ اْْلَّوِ   ِقَْوِاِ   أَْو  (أَْ  ٌَْشِلَطا اْاِ ٌَاَل اَُهَ ا  )أَْي اْاُ تَعَاقِدَ
ٍ َكاْاعَْ ِد اْاَ  ٌِيِ، َوَ َواٌء أََشَلَطا ذَِاَك ِ ْ   ًّ ِْلََ ِدِهَ ا، َ َواٌء أََشَلَطا إٌقَاَع أَثَِلِه ِ ْنُهَ ا أَْي ِ ْ  أََ ِدِهَ ا أَْي أَْ نَ ِ

ٌِْ  َ ثََلً  ًُّ  ًِ َزَ ِ  اْاِ ٌَالِ .َواِ ٍد أَْي ِ ْ  اثْنَ ِ ِ ٌَاٌل إَّل أَْ  ٌَُ وَت اْْلَْ نَ ِ ًّ ٌَْس ِاَشاِلِطِ  ِاَْلَْ نَ ِ ٌَْس ِاَوِكٌِ  .  َواَ َواَ
ِل ِ  ٌِْل إْذِ  ُ َوّكِ َ ِ  ٍ ًّ ِلِ  َوِانَْفِ  ِ . أََ ِدِهَ ا َشْلطُ ُ ِاْْلَ ِل َوََل ِْلَْ نَ ِ . َواَ ُ َشْلطُ ُ ِاُ َوّكِ

651. Kemudian dia masuk pada sebab yang kedua dari bagai pertama itu dengan 
katanya (boleh kedua-dua) yang berakad (mensyaratkan khiar) bagi mereka atau 
bagi seorang dari mereka, sama sahaja mereka mensyaratkan jatuh kesannya pada 
mereka atau pada seorang dari mereka atau pada ajnabi seperti hamba yang dijual, dan 
sama sahaja samaada mereka mensyaratkan demikian itu dari seorang atau dari dua 
orang sebagai contoh. Tidak boleh orang yang mensyaratkan khiar bagi ajnabi 
melakukan khiar melainkan bahawa ajnabi itu mati pada masa khiar. Tidak boleh wakil 
seorang dari mereka mensyaratkannya bagi yang seorang lagi dan tidak bagi ajnabi 
tanpa izin tuan wakilnya. Boleh dia mensyaratkannya bagi tuan wakilnya dan bagi 
dirinya. 
 

َل  (إاَى ثَََلثَِة أٌَّاٍي  )َ ا ٌَُ وُز َشْلطُ ُ ُ دّةً َ ْعلُوَ ةً ُ تِّصلَةً  ِااّشْلِط ُ تََواِاٌَةً  ّ َوإِ   َأَقَّ ،  ِِ ََلِف َ ا اَْو أُْطِلَ  أَْو قُدِّ
ًَ اّاُ َعْنُهَ ا قَاَ  .  ُِ دٍّة َ ْ ُهواٍَة أَْو َزادَْت َعلَى ااثََّلثَةِ  ٌِْ  َعْ  اْ ِ  عَُ َل َلِ  ذََكَل  }: َوذَِاَك ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 

ٌِْ  َوَ لَّي أَنّ ُ ٌُْ دَعُ  ًِ اْا ٌُُوعِ  َقَاَ  اَ ُ  ََل ِ ََل َةَ، ثُّي أَْنَت : َ ْ   َاٌَْعت  َقُْ  : َلُ ٌ  ِاَل ُوِ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
. { ََ عََ  اَ ُ عُْهدَةَ ثَََلثَِة أٌَّاٍي } َو ًِ ِلَواٌٍَة . { ِاْاِ ٌَاِل  ًِ كُّ ِ ِ ْلعٍَة اْ تَْعتَها ثَََلَث اٌََاٍ  

652. Hanyalah harus mensyaratkannya dalam satu tempoh yang diketahui yang 
bersambung dengan syarat, berturutan (hingga kepada tiga hari) maka kurang, 
bersalahan keadaan kalau ia tidak dikaitkan atau dikadarkan dengan tempoh yang 
dijahilkan atau lebih di atas tiga hari. Demikian itu kerana khabar dua kitab yang sahih 
dari Ibnu Umar r.anhuma katanya “seorang lelaki menyebutkan kepada rasulullah 
s.a.w.m bahawa dia dikecoh pada jualbeli maka sabda nabi s.a.w.m kepada dia : siapa 
yang menjual kepada kamu maka katakan : tidak ada khilabah, kemudian kamu berhak 
khiar pada setiap barang jualan yang kamu beli selama tidak malam”. Pada satu riwayat 
“maka dia membuat baginya tempohan tiga hari”. 
 

" اُْشتُِهَل  ًِ ااّشْلعِ أَّ  قَْواَ ُ : قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة َكأَْصِلَها  .َوِ ََل َةٌ  َِكْ ِل اْاُ ْعَ َ ِة َو ِاْاُ َوّ دَِة اْا َْ ُ  َواْاَ ِدٌعَةُ 
َوتُْ َ ُب اْاُ دّةُ اْاَ ْشُلوَطةُ ِ ْ  ِ ٌِ  َشْلِط اْاِ ٌَاِل َ َواٌء . ِع َاَلةٌ َعْ  اْشتَِلاِط اْاِ ٌَاِل ثَََلثَةَ أٌَّايٍ " ََل ِ ََل َةَ 

 أَشُِلَط  ًِ اْاعَْقِد أَْي  ًِ َ ْ ِلِ  ِ 

 dengan kasrah kha‟ dan dengan ba‟ adalah rugi dan kecohan. Katanya ”ِخَ بَ ٌ “ .653
didalam Raudhah seperti asalnya : masyhur pada syara‟ bahawa sabda nabi “tidak ada 
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khilabah” itu ibarat dari mensyaratkan khiar selama tiga hari. Dikira tempoh yang 
disyaratkan itu mula dari syarat khiar, sama sahaja samaada disyaratkan ia didalam 
akad atau didalam majlisnya.  
 

ٌِْ  .  َوإَِّل َْلَدّ  إاَى َ َواِزِه  َْعدَ اُُزوِ  ِ .َواَْو شُِلَط  ًِ اْاعَْقِد اْاِ ٌَاُل ِ ْ  اْا َِد  ََطَ  اْاعَْقدُ  َواَْو شُِلَط ِْلََ ِد اْاعَاقِدَ
. ٌَْوٌي َوِاْْلَ ِل ٌَْوَ اِ  أَْو ثَََلثَةٌ َ ازَ 

654. Kalau disyaratkan khiar didalam akad mula dari esoknya batal akad itu, jika tidak 
nescaya ia membawa kepada harusnya selepas lazim jualan. Kalau disyaratkan ia bagi 
seorang dari dua yang berakad selama satu hari dan bagi seorang lagi dua hari atau 
tiga harus ia.  
 

َواْاِ ْلُك  ًِ اْاَ  ٌِيِ  ًِ ُ دِّة اْاِ ٌَاِل ِاَ ْ  اْنفََلدَ  ِِ  ِ ْ   َائِيٍ َوُ ْشتٍَل،  َِإْ  َكاَ  اْاِ ٌَاُل اَُهَ ا  ََ ْوقُوٌف،  َِإْ  تَّي 
ٌُْي  َاَ  أَّ  اْاِ ْلَك ِاْلُ ْشتَِلي ِ ْ  ِ ٌِ  اْاعَْقدِ  ٌَْ  ِ ٌَاِل . َوإَِّل  َِلْل َائِيِ َوَكأَنّ ُ اَْي ٌَْ ُلْا َعْ  ِ ْلِك ِ . اْا َ َوََل  َْلَ   ٌِِ   َ

ٌُْث ُ ِكَي  ِِ ْلِك اْاَ  ٌِيِ . ااّشْلِط أَْو اْاَ ْ ِلِس َوَكْونُ ُ ِْلََ ِدِهَ ا  ًِ ِ ٌَاِل اْاَ ْ ِلِس  ِأَْ  ٌَْ تَاَل اْْلَ ُل اُُزوَي اْاعَْقدِ  َوَ 
ٌُْث ُوقَِف ُوقَِف ِ ْلُك ااثَّ  ِ  . ِْلََ ِدِهَ ا ُ ِكَي  ِِ ْلِك ااثَّ ِ  ِاْْلَ ِل، َوَ 

655. Pemilikkan pada barang jualan didalam tempoh khiar itu bagi orang yang 
tersendiri dengannya, daripada penjual atau pembeli. Maka jika khiar itu milik kedua 
mereka maka dibekukan, maka jika jualan itu sempurna ternyata bahawa milik itu bagi 
pembeli mula dari akad, jika tidak maka bagi penjual dan seolah-olah ia tidak keluar dari 
miliknya. Tidak ada beza padanya di antara khiar syarat atau khiar majlis dan 
keadaannya bagi seorang dari mereka didalam khiar majlis dengan bahawa yang 
seorang lagi memilih untuk melazimkan akad itu. Sekira-kira dihukumkan pemilikan 
barang jualan itu bagi seorang dari mereka dihukumkan pemilikkan harganya bagi yang 
seorang lagi. Sekira-kira ia dibekukan dibekukan pemilikan harganya. 
 

ٌْتُ ُ  ٌَْي َكأَْ َ  َ اَزةُ  ٌَِها  ِنَْ ِو أََ ْزت اْا َ ٌَْي َكَل َْعتُ ُ، َواإْلِ  .َوٌَْ ُصُ   َْ ُخ اْاعَْقِد  ًِ ُ دِّة اْاِ ٌَاِل  ِنَْ ِو  ََ ْ ت اْا َ
ٌْيِ إَ اَزةٌ  ُف  ٌَِها َكَوْطٍء َوإِْعتَاٍ  َو َ ْشعَاِلِه  ِعَدَِي . َوااتَّصلُّ ٌْيِ إِلِ َوتَْزِوٌٌج ِ ْ   َائِيٍ َواْاِ ٌَاُل اَ ُ أَْو اَُهَ ا  َْ ٌخ ِاْل َ

 ِ ٌْ ًٌْ ا اَِكْ  ََل ٌَُ وُز اَ ُ َوْطُؤهُ إَّل إذَا َكاَ  اْاِ ٌَاُل اَ ُ . اْا َقَاِء َعلَ ُف اْاَ ْذكُوُل ِ ْ  . َوَصّح ذَِاَك ِ ْن ُ أَ َوااتَّصلُّ
 ِ ٌْ ْشعَاِلِه  ِاْا َقَاِء َعلَ َلاِء إِلِ .  اْاُ ْشتَِلي َواْاِ ٌَاُل اَ ُ أَْو اَُهَ ا إَ اَزةٌ ِالّشِ

656. Terhasil fasakh akad didalam tempoh khiar dengan umpama “aku fasakhkan 
jualan” seperti “aku angkatkannya” dan terhasil lulus akad padanya dengan umpama 
“aku luluskan jualan” seperti “aku teruskannya”. Tasarruf pada tempoh khiar seperti 
setubuh dan memerdekakan dan menjual dan menyewakan dan mengahwinkan dari 
pihak penjual walhal khiar miliknya atau milik kedua mereka adalah fasakh jualan itu 
kerana ia memahamkan tidak kekal dia di atas barang jualan itu. Sah demikian itu dari 
penjual juga, akan tetapi tidak harus dia menyetubuhnya melainkan apabila khiar itu 
miliknya. Tasarruf yang disebutkan ini dari pihak pembeli walhal khiar miliknya atau milik 
kedua mereka adalah kelulusan belian kerana ia menunjukkan kekal dia di atas barang 
jualan itu.  
 

ٌُْل نَا ٍِذ إْ  َكاَ  ِاْل َائِيِ، َوَ ْوقُوٌف إْ  َكاَ  اَُهَ ا َواَْي  ْعتَاُ  نَا ِذٌ ِ ْن ُ إْ  َكاَ  اْاِ ٌَاُل اَ ُ أَْو أَِذَ  اَ ُ اْا َائُِي، َوَغ َواإْلِ
َواْا َِقٌّةُ َصِ ٌَ ةٌ إْ  َكاَ  اْاِ ٌَاُل اَ ُ أَْو أَِذَ  اَ ُ . َوإَِّل  ََ َلايٌ .  َوَوْطُؤهُ َ ََلٌ  إْ  َكاَ  اْاِ ٌَاُل اَ ُ .ٌَأْذَْ  اَ ُ اْا َائِيُ 
  .اْا َائُِي َوإَِّل  ََلَ 

657. Memerdekakan hamba itu lulus dari pembali jika khiar itu miliknya atau penjual 
mengizinkannya, dan tidak lulus jika ianya milik penjual, dan dibekukan jika ia milik 
kedua mmereka dan penjual tidak mengizinkannya. Persetubuhan pembeli halal jika 
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khiar itu miliknya, jika tidak maka haram. Baki perkara-perkara itu sah jika khiar miliknya 
atau penjual mengizinkannya. Jika tidak maka tidak.  
 

 َِإْ   َانَْت أُنُوثَتُ ُ َواَْو  ِِإْ  َاِلِه . َوإِنَّ ا ٌَكُوُ  اْاَوْطُء  َْ ً ا أَْو إَ اَزةً إذَا َكاَ  اْاَ ْوطُوُء أُْنثَى ََل ذََكًلا َوََل ُ ْنثَى
 .تَعَلَّ  اْاُ ْكُي  ِذَِاَك اْاَوْطءِ 

658. Setubuh itu hanyalah menjadi fasakh atau kelulusan apabila yang disetubuh itu 
perempuan bukannya lelaki dan bukannya khunsa. Maka jika ternyata keadaannya 
perempuan walaupun dengan dia mengkhabarkannya bergantung hukum dengan 
persetubuhan itu.  
 

ٌْيِ  ًِ ُ دِّة اْاِ ٌَاِل َوااتّْوِكٌِ   ٌِِ   َْ ً ا ِ ْ  اْا َائِيِ، َوََل إَ اَزةً ِ ْ  اْاُ ْشتَِلي ِاعَدَِي  ٌَْس َعْلُض اْاَ  ٌِيِ َعلَى اْا َ َواَ
 ِ ٌْ ٌِْ  َوِ ْ  اْاُ ْشتَِلي  ِاْا َقَاِء َعلَ  .إْشعَاِلِهَ ا ِ ْ  اْا َائِيِ  ِعَدَِي اْا َقَاِء َعلَ

659. Mempamerkan barang jualan untuk dijual didalam tempoh khiar itu dan 
mewakilkan pada jual bukanlah fasakh dari pihak penjual dan bukan kelulusan dari 
pihak penjual dan bukan kelulusan dari pihak pembeli kerana kedua perkara itu dari 
pihak penjual tidak memahamkan dengan tidak dia di atasnya, dan dari pihak pembeli 
dengan kekal dia di atasnya. 
 

ٍ أَْو اْاتَِزاٍي  ًّ ثُّي َشَلَع  ًِ اانّْوعِ ااثّانًِ َوهَُو اْاُ تَعَلُِّ   ِفََواِت َ ْقُصوٍد َ ْظنُوٍ  نََشأَ ااّظ ُّ  ٌِِ  ِ ْ  قََ اٍء عُْل ِ
 ٍ ًّ ٍ أَْو تَْ ِلٌٍل  ِْعِل ًّ ٌِْب  َقَاَ  ،َشْلِط :   ُ ْ تَِدئًا  ِاْْلَْ ِل اْْلَّوِ  َوهَُو َ ا ٌَُظ ُّ ُ ُصواُ ُ  ِاْاعُْلِف َوهَُو ااّ ََلَ ةُ ِ ْ  اْاعَ

660. Kemudian dia masuk pada bagai kedua iaitu khiar yang berkaitan dengan luput 
maksud yang dizankan adanya yang terjadi zan itu padanya dari hukuman adat atau 
dari menyanggupi syarat atau dari kecohan dari segi perbuatan, hal keadaan dia 
mulakan dengan perkara yang pertama iaitu apa yang dizankan terhasilnya dengan 
adat iaitu selamat dari „aib, maka katanya : 
 

ٌٌْب  َِلْلُ ْشتَِلي  ) ٌُْ   ِِ  نَْقًصا ٌَفُوُت  ِِ   (َلدُّهُ  )ِ ٌنَئٍِذ  (َوإِذَا ُوِ دَ  ِاْاَ  ٌِيِ َع ٌُْب  َاقًٌِا، َوتَْنقُُا اْاعَ إذَا َكاَ  اْاعَ
 .َغَلٌض َصِ ٌٌح أَْو ٌُْنِقُا قٌَِ تََها، َوَغلََب  ًِ ِ ْنِس اْاَ  ٌِيِ َعدَُ  ُ إْذ اْا َاِاُب  ًِ اْْلَْعٌَاِ  ااّ ََلَ ةُ 

661. (Apabila didapati „aib pada barang jualan maka boleh bagi pembeli) ketika itu 
(memulangkannya) apabila „aib itu kekal dan kurang „ainnya dengannya sebagai 
kurang yang luput tujuan yang sah dengannya, atau mengurangkan nilainya, dan ghalib 
pada jenis barang jualan itu tidak ujudnya, kerana yang ghalib pada „ain-„ain adalah 
tidak cacat.  
 

، َو ِااثّانًِ قَْطُي أُْص ُيٍ َزائِدٍَة َو ِْلقٍَة ٌَِ ٌَلٍة ِ ْ   َِ ٍذ أَْو َ اٍ  ََل  ٌُْب قَْ َ  ااّلدِّ ٌِْد اْْلَّوِ  َ ا اَْو َزاَ  اْاعَ َوَ َلَا  ِاْاقَ
ُت َغَلً ا  َََل َلدّ  ِِهَ ا ٌْئًا َوََل ٌُفَّوِ َو ِااثّاِاِث َ ا ََل ٌَْ ِلُب  ٌِِ  َ ا ذُِكَل َكقَْليِ ِ ّ ِ اْاَك ٌِِل َوثٌُُو ٍَة  ًِ ، ٌُوِلُث َش

. أََوانَِها  ًِ اْْلََ ِة،  َََل َلدّ  ِِ  َوإِْ  نَقََصْت اْاِقٌَ ةُ  ِ ِ 
662. Keluar dengan kait pertama itu oleh keadaan kalau ‟aib itu hilang sebelum 
pemulangan, dan dengan yang kedua oleh putus jari yang lebih dan carik sedikit pada 
peha atu betis yang tidak mewariskan parut dan tidak luput tujuan dengannya, maka 
tidak ada pemulangan dengan keduanya, dan dengan yang ketiga oleh keadaan yang 
tidak ghalib padanya55 apa yang disebutkan itu seperti tercabut gigi pada yang tua dan 
janda pada masa-masanya pada amah, maka tidak ada pemulangan dengannya 
sekalipun kurang nilai dengannya.  
 

                                                 
55

. dengan bahawa ghalib ujudnya padanya. 
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ِت ِاْل ََلِض ِ ْ  اْافَْ ِ   َِإنّ ُ ٌَْصلُُح ِاَ ا ٌَْصلُُح اَ ُ  ٌُْب ااِّذي ٌَثْ ُُت  ِِ  ااّلدُّ َكِ َصاِء َ ٌََواٍ  ِانَْقِصِ  اْاُ فَّوِ َوذَِاَك اْاعَ
، َلقٌِقًا َكاَ  اْاَ ٌََواُ  أَْو  َِهٌَ ةً  ًُّ ٌَِّلاِ  اْاِ َصاُء،  ٌََكُوُ  َكثٌُُو َِة اْْلََ ِة، َوِ َ اِ ِ   .اْاَ ِص نَعَْي اْا َاِاُب  ًِ ااث

ِ  َوُلْ ِ ِ  ِانَْقِا اْاِقٌَ ِة  ِذَِاَك، َوِزنَا َلقٌٍِ  َوَ ِلقَتِ ُ َوإِ َاقِ ُ َوإِْ  اَْي ٌَتََكّلْل ذَِاَك ِ ْن ُ أَْو تَاَب َعْن ُ، ذََكًلا  َوَعّ ِ
َكاَ  أَْو أُْنثَى َصِ ًٌلا َكاَ  أَْو َك ًٌِلا، ِ ََل ًا ِاْلَهَلِوّيِ  ًِ ااّصِ ٌِل، َو ََ ِلِه َوهَُو اانّاِشُ  ِ ْ  تَ ٌَُِّل اْاَ ِعدَِة، أَّ ا 

نَاُ  ِاعَاِلِض َعَلٍ  أَْو ،تَ ٌَُُّل اْافَِي ِاقَلَحِ اْْلَْ نَاِ   َََل ِاَزَواِاِ   ِااتّْنِظٌفِ   َوُصنَانِِ  إْ  َكاَ  ُ ْ تَْ ِكً ا، أَّ ا ااصُّ
ِه  ِاْاِفَلاِ  إْ  َ ااََف اْاعَادَةَ  ُِ .  اْ تَِ اعِ َوَ خٍ أَْو نَْ ِو ذَِاَك َكَ َلَكٍة َعنٌِفٍَة  َََل، َو َْوِ 

663. „Aib yang sabit pulangan dengannya adalah seperti khasi pada haiwan kerena 
kurangnya yang meluputkan tujuan, pada bapak jantan, kerana ia sesuai untuk apa 
yang tidak sesuai yang dikhasi untuknya, samaada haiwan itu hamba atau bahimah, 
na‟am, yang ghalib pada lembu-lembu jantan adalah khasi, maka adalah ia seperti 
janda pada amah, dan seperti liarnya dan menggigitnya dan melontarnya akan 
penunggang kerana kurang nilai dengan demikian itu, dan seperti zina hamba dan 
mencurinya dan larinya sekalipun tidak berulang demikian itu padanya atau dia telah 
taubat darinya, lelaki adalah dia itu atau perempuan, kecil atau besar, bersalahan 
dengan Hawari pada yang kecil, dan seperti busuk mulutnya iaitu yang terjadi dari 
perubahan pada mai‟eddah, adapun perubahan mulut kerana tahi gigi maka tidak 
kerana hilangnya dengan dibersihkan, dan seperti ketiak busuk jika ianya kejap, adapun 
busuk ketiak kerana peluh yang mendatang atau berkumpul daki atau umpama 
demikian itu seperti pergerakkan yang kasar maka tidak, sama seperti kencingnya 
dihamparan jika ia menyalahi adat.  
 

ٌَْب قَْ َ  قَْ ِض اْاَ  ٌِيِ  ِأَْ  قَاَلَ  ااعَْقدَ أَْي َ دََث  َْعدَهُ َوقَْ َ  اْاقَْ ِض ِْلَّ  اْاَ  ٌَِي ِ ٌنَئٍِذ ِ ْ  َ َ اِ   َ َواٌء أََ دََث اْاعَ
ٍي َعلَى اْاقَْ ِض َكقَْطيِ ٌَِد ااّلقٌِِ  اْاَ  ٌِيِ  اْا َائِيِ،  ََكذَا ُ ْزُؤهُ َوِصفَتُ ُ، أَْو َ دََث  َْعدَ اْاقَْ ِض َواْ تَنَدَ ِاَ  ٍَب ُ تَقَدِّ

يِ   َِإْ  َكاَ  اْاُ ْشتَِلي َعاِاً ا  ِِ   َََل ِ ٌَاَل .  ِِ نَاٌٍَة َ ا ِقٍَة َعلَى اْاقَْ ِض َ ِهلََها اْاُ ْشتَِلي ِْلَنّ ُ ِاتَقَدُِّي َ  َ ِِ  َكاْاُ تَقَدِّ
 .اَ ُ َوََل أَْل َ 

664. Sama sahaja terjadi „aib itu sebelum terima serahan barang jualan itu dengan 
bahawa ia menyertai akad atau terjadi selepasnya dan sebelum terimaserahan kerana 
barang jualan ketika itu pada jaminan penjual, maka begitu juga juzuknya dan sifatnya, 
atau ia terjadi selepas terimaserahan dan ia bersandar kepada sebab yang mendahului 
terimaserahan seperti putus tangan hamba yang dibeli dengan jenayah yang terdahulu 
di atas terimaserahan yang dijahilkan oleh pembeli kerana ia kerana terdahulu 
sebabnya adalah seperti yang mendahului akad. Maka jika pembeli tahukannya maka 
tidak ada khiar baginya dan tidak ada imbuhan. 
 

َوٌَْ َ ُ  اْا َائُِي اْاَ  ٌَِي  َِ ِ ٌيِ ااثَّ ِ   ِقَتِْلِ   ِِلدٍّة َ ثًََل َ ا ِقٍَة َعلَى قَْ ِ ِ  َ ِهلََها اْاُ ْشتَِلي ِْلَّ  قَتْلَ ُ  ِتَقَدُِّي َ  َ ِِ  
َء اَ ُ  ِِ ََلِف َ ا اَْو َ اَت  َِ َلٍض  ًْ ٌَْ  اْاقَتِْ ،  َِإْ  َكاَ  اْاُ ْشتَِلي َعاِاً ا  ِِ   َََل َش ٌُْي  ٌِِ  قُ َ ِي  ٌََْنفَِ ُخ اْا َ َكاْاُ تَقَدِّ
ٌْئًا إاَى اْاَ ْوِت  َلَْي ٌَْ ُصْ   ٌْئًا  ََش َ ا ٍِ  َعلَى قَْ ِ ِ  َ ِهلَ ُ اْاُ ْشتَِلي  َََل ٌَْ َ نُ ُ اْا َائُِي ِْلَّ  اْاَ َلَض ٌَْزدَادُ َش

ٌَْ  قٌَِ ِة اْاُ  ٌِيِ َصِ ًٌ ا َوَ ِلًٌ ا ِ ْ  ااثَّ ِ ،  َِإْ  َكا َ  اْاُ ْشتَِلي   ِااّ ا ِِ  َوِاْلُ ْشتَِلي أَْلُ  اْاَ َلِض َوهَُو َ ا  َ
َء اَ ُ  ًْ . َعاِاً ا  ِِ   َََل َش

665. Penjual menjamin barang jualan dengan semua harganya dengan sebab dia 
dibunuh dengan riddah sebagai contoh yang mendahului terimaserahannya yang 
dijahilkan oleh pembeli kerana pembunuhannya disebabkan terdahulu sebabnya seperti 
yang mendahului. Maka terfasakh jualan itu padanya dulu sikit daripada bunuh. Maka 
jika pembeli itu tahukannya maka tidak ada suatu baginya, bersalahan keadaan kalau 
dia mati dengan sakit yang terdahulu di atas terimaserahannya yang dijahilkan oleh 
pembeli maka penjual tidak menjaminnya kerana sakit bertambah sedikit demi sedikit 
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hingga mati. Maka ia tidak terhasil dengan sebab yang mendahului. Bagi pembeli 
imbuhan sakit itu iaitu apa yang dinatara nilai harga barang jualan yang sihat dan yang 
sakit. Maka jika pembeli itu tahukannya maka tidak ada suatu baginya.  
 

ًَ َعلَى اْا َائِيِ  ًِ تِْلَك َوَعلَى اْاُ ْشتَِلي  ًِ َهِذهِ  دِّة َواْاَ َلِض ُ ْؤنَةُ ااتّْ ِهٌِز  َِه ًْ ااّلِ . َوٌَتَفَّلعُ َعلَى َ ْ أَاَتَ
666. Tercabang dari masaalah riddah dan sakit itu kos penyediaan mayat maka ia di 
atas si penjual pada yang itu dan di atas pembeli pada yang ini. 
 

ٌَْلهُ  َِشْلِط  ََلاَءتِِ  ِ ْ  اْاعٌُُوِب  َوأَّ ا اْْلَْ ُل ااثّانًِ َوهَُو َ ا ٌَُظ ُّ ُ ُصواُ ُ  َِشْلٍط  َُهَو َكَ ا اَْو  َاَع َ ٌََوانًا أَْو َغ
ٌِْب اْاَ ْذكُوِل  َََل ٌَْ َلأُ ، ًِ اْاَ  ٌِيِ  ٌِْل اْاعَ ٌٍْب  َاِطٍ   َِ ٌََواٍ  َ ْوُ وٍد  ٌِِ  َ اَ  اْاعَْقِد َ ِهلَ ُ،  ِِ ََلِف َغ   ٌََْ َلأُ َعْ  َع

ٌْيِ َوقَْ َ  اْاقَْ ِض ُ ْطلَقًا َِلْنِصَلاِف ااّشْلِط إاَى َ ا َكاَ   ٌِْل اْاَ ٌََواِ  َوََل  ٌِِ ، اَِكْ  َ دََث  َْعدَ اْا َ ٌٍْب  ًِ َغ َعْ  َع
ٌٍْب  َاِطٍ   ًِ اْاَ ٌََواِ   ٌٍْب َظاِهٍل  ًِ اْاَ ٌََواِ  َعِلَ  ُ اْا َائُِي أَْي ََل، َوََل َعْ  َع َ ْوُ ودًا ِعْندَ اْاعَْقِد، َوََل ِ ْ  َع

َواَْو َشَلَط اْا ََلاَءةَ َعّ ا ٌَْ دُُث ِ ْنَها قَْ َ  اْاقَْ ِض َواَْو َ َي اْاَ ْوُ وِد ِ ْنَها اَْي ٌَِصّح ااّشْلطُ ِْلَنّ ُ إْ قَاطٌ . َعِلَ  ُ 
ِء قَْ َ  ثُ ُوتِ ِ  ًْ .  ِالّش

667. Adapun perkara yang kedua iaitu apa yang dizankan terhasilnya dengan sebab 
syarat maka ia sepertimana kalau seorang menjual haiwan atau selainnya dengan 
syarat dia bebas56 dari „aib-‟aib yang ada pada barang jualannya maka dia bebas dari 
„aib batin pada aiwan yang ujud padanya ketika akad yang dia jahilkan, bersalaan selain 
„aib yang tersebut itu maka dia tidak bebas dari „aib pada selain haiwan dan tidak 
padanya akan tetapi terjadi seleas jual dan sebelum terimaserahan semata-mata kerana 
terpaling syarat kepada apa yang asalnya ujud di sisi akad, dan tidak dari a‟ib zahir 
pada haiwan, penjual itu mengetahuinya atau tidak, dan tidak dari „aib batin pada 
haiwan yang dia mengetahuinya. Kalau dia mensyaratkan bebas dari apa yang terjadi 
daripada aib-„aib sebelum terimaserahan dan walaupun serta yang sedia ujud 
daripadanya tidak sah syarat itu kerana ia menggugurkan suatu sebelum sabitnya. 
 

ٌْ ًا  ِِ  َلَ َي  ِاْْلَْلِ  ِاتَعَذُِّل ااّلدِّ  ِفََواِت  ٌُْل ااّلِ َِوّيِ اْاَ  ٌُِي  ِِ ْنِ ِ  ِعْندَ اْاُ ْشتَِلي ثُّي َعِلَي َع َواَْو تَِلَف اْاَ  ٌُِي َغ
ِ ذََهٍب  ٌَِي  َِوْزنِِ  ذََه ًا  َ َاَ  َ ِعٌ ًا  َْعدَ تَلَِفِ   َََل أَْلَ   ٌِِ  وَ  .اْاَ  ٌِيِ  ًّ َّل اَنَقََا إِ أَّ ا ااّلِ َِويُّ اْاَ ْذكُوُل َكُ ِل

. ااثَّ ُ ،  ٌََِصٌُل اْا َاقًِ ِ ْن ُ ُ قَا ًََل  ِأَْكثََل ِ ْن ُ َوذَِاَك ِل ًا
668. Kalau binasa barang jualan yang yang tidak berunsurkan riba yang dijual dengan 
jenisnya di sisi pembeli kemudian dia tahukan ada „aib padanya dia merujuk dengan 
imbuhan kerana teruzur pemulangan dengan luput barang jualan itu. Adapun yang 
berunsur riba yang disebutkan itu seperti perhiasan emas yang dijual dengan emas 
yang setimbangnya maka ternyata ia „aib selepas binasanya maka tidak ada imbuhan 
padanya, jika tidak nescaya kurang harganya maka jadilah bakinya membetuli apa yang 
lebih darinya, yang mana demikian itu riba. 
 

ٌِْب   َوٌُْعتَ َُل اْافَْوُل َعادَةً  َََل ٌَُ لُّ نَْ ُو َصََلٍة َوأَْكٍ  دََ َ  . ٌََْ طُُ   ِااتّأِْ ٌِل  ََِل عُْذلٍ  (َعلَى اْافَْوِل  )َوااّلدُّ  ِاْاعَ
 ٍ ٌْ ٌِْ  عُْذًلا  ِكُْلفَِة اْاَ ِ ٌِل  ٌِ ِ . َوْقتُُهَ ا، َكقََ اِء َ اَ ٍة َوتَْكِ ٌٍ  ِاذَِاَك، أَْو ِالَ ْ عَِة َكْوَ  االّ  ٌََُلدُّهُ . َوقٌَّدَ اْ ُ  ااّلِ

ِلِ  أَْو َوِكٌِلِ  أَْو َواِلثِِ ، أَْو ٌَْل َُي اْْلَْ َل ِاْلَ اِكِي ِاٌَْفِصلَ ُ َوهَُو آَكدُ  ًِ  اْاُ ْشتَِلي َواَْو  َِوِكٌِلِ  َعلَى اْا َائِيِ أَْو ُ َوّكِ
ٌِْ  ِْلَنّ ُ ُل َّ ا أَْ َوَ  ُ إاَى ااّلْ يِ، َوَواِ ٌب  ًِ َغائٍِب َعْ  اْا َلَدِ  ُُ َعلَ  .ااّلدِّ  ًِ َ اِ ٍل  ِاْا َلَِد ِ ّ ْ  ٌَُلدُّ

669. Pemulangan dengan „aib itu (di atas segera) maka batal ia dengan melambatkan 
tanpa uzur. Diiktibarkan segera pada adapt, maka tidak mudharat umpama 
sembahyang dan makan yang telah masuk waktu keduanya seperti kadha hajat dan 
menyempurnakan demikian itu, atau malam. Ibnu Rif‟ah mengkaitkan keadaan malam 
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sebagai uzur dengan payah berjalan padanya. Maka pembeli memulangkannya 
walaupun dengan wakilnya ke atas penjual atau tuan wakilnya atau wakilnya atau 
warisnya atau dia mengangkatkan urusan itu kepada hakim supaya dia 
menyelesaikannya yang mana ia lebih muakkad pada pemulangan kepada orang yang 
hadhir pada tempat itu57 daripada orang yang dipulangkan ke atasnya, kerana orang itu 
terkadang mendesaknya kepada melaporkan kepada hakim, dan wajib pada yang ghaib 
dari negeri. 
  

ٌِْ  أَْو اْاَ اِكِي أَْو َ اَ  تَْوِكٌِلِ  أَْو عُْذِلهِ    َِإْ  َعَ َز .َوَعلَى اْاُ ْشتَِلي إْشَهادٌ  ِفَْ خٍ  ًِ َطِلٌِقِ  إاَى اْاَ ْلدُوِد َعلَ
ْشَهاِد  ِاْافَْ خِ اَْي ٌَْلَزْ  ُ تَلَفُّظٌ  ِاْافَْ خِ  ٌِْ  تَْلُك اْ تِْعَ اٍ  ََل تَْلُك ُلكُوٍب َ ا َع َُل َ ْوقُ ُ َوقَْودُهُ .َعْ  اإْلِ  َلَْو .  َوَعلَ

ٌْبِ  َ ا  ِاْاعَ ْشعَاِل ذَِاَك  ِااّلِ . اْ تَْ دََي َلقٌِقًا أَْو تََلَك َعلَى دَا ٍّة َ َلً ا أَْو إَكا ًا  َََل َلدّ َوََل أَْلَ  إِلِ
670. Di atas pembeli mengadakan saksi dengan fasakh pada jalannya kepada orang 
yang dipulangkan ke atasnya atau kepada hakim atau ketika dia mewakilkannya atau 
ketika uzurnya. Maka jika dia lemah dari mengadakan saksi dengan fasakhnya tidak 
lazim dia melafazkan fasakh. Kena dia meninggalkan penggunaan, tidak meninggalkan 
tunggang apa yang payah menghalaunya dan mengheretnya. Maka kalau dia 
mengkhadamkan hamba atau meninggalkan pelana atau ikaf di atas dabbah maka tidak 
ada pemulangan dan tidak ada imbuhan kerana demikian itu memehamkan redhanya 
dengan „aib itu.  
 

ْ َلاِلِه  ِاْا َائِيِ  ٌٌْب َ قََط ااّلدُّ اْاقَْهِليُّ إِلِ ٌِْب اْا َائُِي َلدّهُ اْاُ ْشتَِلي  .َواَْو َ دََث ِعْندَ اْاُ ْشتَِلي َع ًَ  ِاْاعَ ثُّي إْ  َلِ 
ٌِْ   ََِل أَْلٍ  ِاْلَ اِدثِ  ٌِْل ااّلِ َِوّيِ َعلَى .  أَْو قَنََي  ِِ   ََِل أَْلٍ  ِاْلقَِدٌِي َوإِْ  اَْي ٌَْلَض  ِِ  اْا َائِيُ ،َعلَ  َِإْ  اتّفَقَا  ًِ َغ

ْ َ اِك، َ َواٌء أََكاَ  اْاُ ْشتَِلي أَْي   َْ خٍ أَْو إَ اَزٍة َ َي أَْلٍ  ِاْلَ اِدِث أَْو اْاقَِدٌِي  َذَاَك َظاِهٌل، َوإَِّل أُِ ٌَب َطاِاُب اإْلِ
 .أَّ ا ااّلِ َِويُّ  ٌََتَعٌَُّ   ٌِِ  اْافَْ ُخ َ َي أَْلِ  اْاَ اِدثِ  .اْا َائُِي ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  تَْقِلٌِل اْاعَْقدِ 

671. Kalau terjadi „aib di sisi pembeli gugur pemulangan dengan paksaan kerana ia 
memudharatkan penjual. Kemudian jika penjual redha dengan a‟ib itu pembeli 
memulangkan ke atasnya tanpa imbuhan kerana „aib yang baru itu, atau dia berpuas 
hati dengannya tanpa imbuhan „aib yang lama sekalipn penjual tidak redha. Maka jika 
keduanya muafakat pada selain barang yang berunsur riba di atas fasakh atau lulus 
serta imbuhan „aib baru atau lama maka demikian itu zahir, jika tidak, diperkenankan 
yang menuntut tahan, samaada dia pembeli atau penjual kerana ia menetapkan akad. 
Adapun barang yang berunsur riba maka tertentu fasakh padanya serta imbuh aib yang 
baru. 
 

َوَعلَى اْاُ ْشتَِلي إْعََلُي اْا َائِيِ  َْوًلا  ِاْاَ اِدِث َ َي اْاقَِدٌِي ِاٌَْ تَاَل َ ا تَقَدَّي،  َِإْ  أَّ َل إْعََلَ  ُ  ََِل عُْذٍل  َََل َلدّ اَ ُ 
َ ا  ِ ِ  ْشعَاِل ااتّأِْ ٌِل  ِااّلِ   .َوََل أَْلَ  َعْن ُ إِلِ

672. Kena di atas pembeli memberitahu penjual dengan segera tentang „aib yang baru 
serta yang lama supaya dia memilih apa yang telah lalu itu. Maka jika dia lambat 
memberitahu tanpa uzur maka tidak ada pemulangan baginya dan tidak ada imbuh 
darinya kerana lambat itu memahamkan redha dengannya.  
 

ٌِْب اْاقَِدٌِي  ٍد  َْعُ  ُ ُلدّ  ِاْاعَ ٌخٍ ُ دَّوِ ٌِْض نَعَاٍي َوَ ْوٍز َوتَْقِوٌِل  ِّطِ ٌٌْب ََل ٌُْعَلُف اْاقَِدٌُي  ِدُونِِ  َكَكْ ِل  َ َواَْو َ دََث َع
ٌِْ  ِاْلَ اِدِث ِْلَنّ ُ َ ْعذُوٌل  ٌِ ِ   .َوََل أَْلَ  َعلَ

673. Kalau terjadi „aib yang tidak diketahui lamanya tanpa „aib baru seperti dipecahkan 
telur kasawari dan kelapa dan menebuk tembikai yang berulat sebahagiannya 
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dipulangkan ia dengan ‟aib yang lama dan tidak ada imbuhan di atasnya kerana „aib 
yang baru kerana ia diuzurkan padanya.  
 

ًَ أَْ  ٌَتُْلَك اْا َائُِي َ ْلَب اانّاقَِة أَْو  ِ،  َُهَو ااتّْصِلٌَةُ َوِه ًّ َوأَّ ا اْْلَْ ُل ااثّاِاُث َوهَُو َ ا ٌَُظ ُّ ُ ُصواُ ُ  ِااتّْ ِلٌِل اْاِفْعِل
ٌِْعَها ِاٌَتََوّهَي اْاُ ْشتَِلي َكثَْلةَ االّ َِ ،  ٌََثْ ُُت ِاْلُ ْشتَِلي اْاِ ٌَالُ  ٌِْلَها َعْ دًا قَْ َ   َ  َِإْ  َكانَْت َ أْكُواَةً َلدّ َ عََها . َغ

ٌْ ِ . َصاَع تَْ ٍل  َدََ  االّ َِ  اْاَ ْ لُوِب َوإِْ  قَّ  االّ َ ُ  َهذَا . َواَْو تَعَدّدَْت اْاُ َصّلاةُ تَعَدّدَ ااّصاعُ  ِعَدَِدَها َكَ ا نَّا َعلَ
ٌِْلِه َ َواٌء تَِلَف االّ َُ  أَْي ََل،  ِِ ََلِف َ ا إذَا اَْي تُْ لَْب أَْو اتّفَقَا  ٌِْل ااّصاعِ ِ ْ  االّ َِ  َوَغ إذَا اَْي ٌَتِّفقَا َعلَى َلدِّ َغ

ِط ِ ْ  تَْ ِل اْا َلَدِ . َعلَى ااّلدِّ    َِإْ   ُِقدَ  َِقٌَ تُ ُ  ِاْاَ ِدٌنَِة ااّشِلٌفَِة، َوقٌَِ   ِأَْقَلِب  َلَِد .َواْاِعْ َلةُ  ًِ ااتّْ ِل  ِاْاُ تََوّ ِ
 ِ ٌْ . ااتّْ ِل إاَ

674. Adapun perkara ketiga iaitu apa yang dizankan terhasilnya dengan kecohan 
perbuatan maka ia adalah tashriah iaitu penjual tidak memerah unta betina atau 
selainnya dengan sengaja sebelum menjualnya untuk mewahamkan pembeli banyak 
susunya, maka sabit khiar bagi pembeli. Maka jika ianya boleh dimakan dipulangkan 
bersamanya segantang tamar ganti susu yang diperah sekalipun sedikit susunya. Kalau 
berbilang-bilang yang tak diperah susu itu berbilang-bilang gantang dengan 
berbilangannya sepertimana dinaskan didalam al Umm. Ini apabila keduanya tidak 
sepakat di atas memulangkan selain segantang daripada susu dan selainnya, sama 
sahaja susu itu binasa atau tidak, bersalahan keadaan apabila ia tidak diperah atau 
mereka sepakat di atas memulangkan.  Perkiraan dengan tamar adalah dengan yang 
sederhana daripada tamar tempatan. Maka jika ia tak didapati maka nilainya di Madinah 
syarifah. Dikatakan dengan tempat yang paling dekat dengan tempat tamar itu. 
 

َوٌَثْ ُُت اْاِ ٌَاُل ِاْلَ اِهِ   ِااتّْصِلٌَِة َعلَى اْافَْوِل، َوََل ٌَْ تَاُّ ِ ٌَاُلَها  ِاانّعَِي  َْ  ٌَعُيُّ كُّ  َ أْكُوٍ  ِ ْ  اْاَ ٌََواِ  
ٌْئًا  َدََ  االّ َِ  ِْلَّ  اَ ََ  اْاَ اِلٌَِة ََل ٌُْعتَاُض َعْن ُ َغاِا ًا، َواَ َُ  اْْلَتَاِ  نَِ ٌس  َواْاَ اِلٌَِة َواْْلَتَاِ ، َوََل ٌَُلدُّ َ عَُهَ ا َش

. ََل ِعَوَض اَ ُ 
675. Sabit khiar kerana jahil dengan tashriah itu di atas segera. Tidak khusus khiarnya 
dengan binatang na‟am bahkan ia meratai setiap haiwan yang dimakan dan hamba dan 
himar belaan. Tidak dipulangkan sesuatu bersama kedua-duanya ganti dari susu itu 
kerana susu hamba perempuan tidak digantikan darinya pada ghalibnya dan susu himar 
betina najis tidak ada bayaran baginya. 
 

ٌِْب  َْعِض َ ا  ٌَِي َصْفقَةً ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  تَْفِلٌِ  ااّصْفقَةِ :  ُُلوعٌ  ٌٍْب ٌُْ ِكُ  .ََل ٌَُلدُّ قَْهًلا  ِعَ  َواَْو اْ تَلَفَا  ًِ قِدَِي َع
َ  اْا َائُِي  ٌَِِ ٌنِِ  ِاُ َوا َقَتِِ  اْْلَْصَ  ِ ْ  اْ تِْ َلاِل اْاعَْقِد، َوٌَْ ِلُف َكَ َوا ِ ِ   . ُ دُوثُ ُ ُصدِّ

676. Beberapa cabangan. Tidak dipulangkan dengan paksaaan sebahagian apa yang 
dijual didalam satu akad kerana padanya menceraikan akad. Kalau kedua mereka 
berselisih pada lama aib yang mungkin baharunya dibenarkan penjual dengan 
sumpahnya kerana ia muafakat dengan asal iaitu berterusan akad, dan dia bersumpah, 
yang sama seperti jawabnya.  
 

ٌْعًا  َِإنّ ُ ٌَتْ َُي  ٌَادَةُ  ًِ اْاَ  ٌِيِ أَْو ااثَّ ِ  اْاُ تِّصلَِة َكَ ْ ٍ  تَتْ َعُ ُ  ًِ ااّلدِّ إْذ ََل ٌُْ ِكُ  إْ َلادَُها َكَ ْ ٍ  قَاَلَ   َ َوااّزِ
ٌْبِ . أُّ  ُ  ًِ ااّلدِّ  ٌَادَِة اْاُ ْنفَِصلَِة َكاْاَواَِد َواْْلُْ َلةُ ََل تَْ نَُي ااّلدّ  ِاْاعَ ًَ ِاَ ْ  َ َصلَْت  ًِ ِ ْلِكِ  ِ ْ  ُ ْشتٍَل . َوااّزِ َوِه

 .أَْو  َائِيٍ َوإِْ  ُلدّ قَْ َ  اْاقَْ ِض ِْلَنَّها  َْلعُ ِ ْلِك ِ 

677. Tambahan pada barang jualan atau harga yang bersambung seperti gemuk 
mengikutnya pada pemulangan kerana tidak mungkin menunggalkannya, sama seperti 
kandungan yang menyertai jualan maka ia mengikut ibunya pada pemulangan. 
Tambahan yang yang tercerai seperti anak dan upah tidak menegah pulangan dengan 
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sebab „aib. Ianya milik orang yang ia terhasil didalam miliknya, daripada pembeli atau 
penjual, sekalipun ia dipulangkan sebelum terima diserahan kerana ia cabang 
pemilikkannya.  
 

ٌْيِ َوتَْ ِ ٌُل اْاَوْ ِ   َوَ ْ ُس َ اِء اْاقَنَاِة َوَ اِء ااّلَ ى ااِّذي ٌُِدٌُلَها ِالّطْ ِ  اْاُ ْلَ ُ  َ اِء كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ِعْندَ اْا َ
ٌَْل َكاتٍِب  َََل  َوتَْ ِوٌدُ ااّشْعِل َوتَْ ِعٌدُهُ ٌُثْ ُِت اْاِ ٌَاَل، ََل اَْطُخ ثَْوِب ااّلقٌِِ   ِِ دَاٍد تَْ ًٌٌَِل ِاِكتَا َتِِ   ََظَهَل َكْونُ ُ َغ

ٌَْس  ٌِِ  َكثٌُِل َغَللٍ  . َلدّ اَ ُ إْذ اَ
678. Menyekat air saliran dan air batu giling yang memutarkannya untuk mengisar 
yang dilepaskan air setiap daripada keduanya di sisi jual, dan memerahkan muka dan 
menghitamkan rambut dan mengkeritingkannya mensabitkan khiar, tidak melumurkan 
kain hamba dengan dakwat kerana mengkhayalkan kepandaiannya menulis maka 
ternyata keadaanya tidak pandai menulis maka tidak ada pulangan baginya kerana tidak 
banyak gharar padanya. 
 

ٌُْي ااثَّ َلِة ُ ْطلَقًا  ) ٌِْل َشْلِط قَْطيٍ َوََل تَْ ِقٌٍَة  (َوََل ٌَُ وُز  َ  ٌََُ وُز  َِشْلِط قَْطِعَها  (إَّل  َْعدَ  ُدُّوِ َصََلِ َها  )أَْي  ِ َ
ٌِْلِه  ٌْيِ ااثَّ َلِة قَْ َ   }َو َِشْلِط إْ قَائَِها، َ َواٌء َكانَْت اْْلُُصوُ  ِْلََ ِدِهَ ا أَْي ِا َ ٌِْ  َوَ لَّي نََهى َعْ   َ ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

. { ُدُّوِ َصََلِ َها 
ٌْنَُهَ ا أَْ ُ  اْاعَاَهِة  َْعدَهُ َغاِا ًا ِاِ لَِظَها  ِه َوهَُو َصاِدٌ   ِكُّ ٍ ِ ْ  اْْلَْ َواِ  ااثََّلثَِة، َواْاَ ْعنَى اْافَاِلُ   َ  ٌََُ وُز  َْعدَ  ُدُّوِ

 .َوِك َِل نََواَها
679. (Tidak harus jual buah semata-mata) iaitu tanpa syarat potong dan tanpa syarat 
tidak mengekalkannya (melainkan selepas nyata eloknya) maka harus ia dengan 
syarat memotongnya dan dengan syarat mengekalkannya sama sahaja pokoknya milik 
seorang daripada mereka atau bagi selainnya “kerana nabi s.a.w.m menegah jual buah 
sebelum nyata eloknya”. Maka ianya harus selepas nyata eloknya yang mana ia 
terbenar dengan setiap satu dari tiga keadaan. Makna yang membezakan di antara 
keduanya adalah aman bencana selepasnya pada ghalibnya kerana ketebalannya dan 
besar bijinya.  
 

ٌْيُ  َوََل ٌَِصحُّ ِاْلَ  َِل اْاَ ْذكُوِل إَّل  َِشْلِط اْاقَْطيِ  ًِ اْاَ اِ  . َوقَْ َ  ااّصََلحِ إْ   ٌِعَْت ُ ْفَلدَةً َعْ  ااّشَ ِل ََل ٌَُ وُز اْا َ
 َوإِذَا َكاَ  ااّشَ ُل ِاْلُ ْشتَِلي اَْي ٌَِ ْب اْاَو َاُء  ِااّشْلِط .َوإِْ  َكاَ  ااّشَ ُل ِاْلُ ْشتَِلي َوأَْ  ٌَكُوَ  اْاَ ْقطُوعُ ُ ْنتَفَعًا  ِ ِ 

.  إْذ ََل َ ْعنَى ِاتَْكِلٌِفِ  قَْطَي ثََ ِلِه َعْ  َشَ ِلهِ 
680. Sebelum eloknya jika ia dijual tersendiri dari pokokya tidak harus jualan itu dan 
tidak sah kerana khabar yang disebutkan itu melainkan dengan syarat potong pada 
masa yang hahir, sekalipun pokok itu milik pembeli, dan bahawa yang dipotong itu boleh 
dimanfaatkan. Apabila pokok itu milik pembeli tidak wajib memenuhi syarat itu kerana 
tidak ada makna bagi memberatkan dia memotong buah miliknya dari pokok miliknya.  
 

ٍض ِاْلعَاَهةِ  ٌُْل ُ تَعَّلِ َوََل . َوإِْ   ٌِعَْت ااثَّ َلةُ َ َي ااّشَ َلِة َ اَز  ََِل َشْلٍط ِْلَّ  ااثَّ َلةَ هُنَا تَتْ َُي اْْلَْصَ  َوهَُو َغ
. ٌَُ وُز  َِشْلِط قَْطِعَها ِْلَّ   ٌِِ  َ ْ ًلا َعلَى اْاُ ْشتَِلي  ًِ ِ ْلِك ِ 

681. Jika buah itu dijual bersama pokoknya harus ia tanpa syarat kerana buah disana 
mengikut asalnya dan ia tidak terdedah kepada bencana. Tidak harus ia dengan syarat 
memotongnya kerana padanya sekatan pembeli pada miliknya.  
 

ٌخِ َواْا َاِذْنَ اِ  َونَْ ِوِهَ ا قَْ َ   ُدُّوِ ااّصََلحِ إَّل  َِشْلِط اْاقَْطيِ، َوإِْ   ٌَِي ِ ْ  َ اِاِك اْْلُُصوِ  ِاَ ا  ٌُْي اْا ِّطِ َوََل ٌَِصحُّ  َ
ٌْيِ ااثَّ َلِة َ َي ااّشَ َلِة َعلَى اْاُ ْعتََ دِ  .َ لّ   .َواَْو  َاَع ُ َ َي أُُصوِاِ   ََك َ
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682. Tidak sah jual tembikai dan terung dan umpama keduanya sebelum nyata eloknya 
melainkan dengan syarat potong sekalipun ia dijual kepada pemilik pokoknya kerana 
apa yang telah lalu. Kalau dia menjualnya bersama pokoknya maka seperti jual buah 
serta pokoknya di atas yang muktamad. 
 

ٌُْي َغائٍِب َكتٌٍِ   ٌْيِ ااّزْلعِ َوااثَّ ِل  َْعدَ  ُدُّوِ ااّصََلحِ ظُُهوُل اْاَ ْقُصوِد ِ ْ  اْاَ ّبِ َوااثَّ َلِة ِائََّل ٌَكُوَ   َ َوٌُْشتََلطُ ِا َ
 َوَ ا ََل ٌَُل  َ  ُّ ُ َكاْاِ ْنَطِة َواْاعَدَِس  ًِ اا ُّْن ُِ  ََل .َوِعنٍَب ِْلَنُّهَ ا ِ ّ ا ََل ِكَ اَي اَ ُ، َوَشِعٌٍل ِاظُُهوِلِه  ًِ  ُْن ُِل ِ 

ٌْعُ ُ دُوَ   ُْن ُِلِ  َِلْ تِتَاِلِه  ٌَْس ِ ْ  َصََلِ ِ  َكاْاِ ْنَطِة  ًِ  ِِ ، ٌَِصحُّ  َ َوََل َ عَ ُ ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ ِ ْن ُ ُ ْ تَتٌِل  َِ ا اَ
ٌَاِس  .  تِْ نَِها  َْعدَ اادِّ

683. Disyaratkan untuk jual tanaman dan buah selepas nyata eloknya adalah nampak 
apa yang dimaksudkan, daripada bijian dan buah, supaya ia tidak menjadi jual barang 
yang ghaib seperti buah tin dan anggur kerana keduanya daripada apa yang tidak ada 
kelopak baginya, dan syai‟er kerana nyatanya pada tangkainya. Apa yang tidak dilihat 
bijinya seperti hinthah dan „adas pada tangkainya tidak sah jualnya tanpa tangkainya 
kerana tertutupnya dengan tangkai itu dan tidak bersamanya kerana apa yang 
dimaksudkan darinya tertutup dengan apa yang bukan dari kebaikkannya, sama seperti 
hinthah pada jeraminya selepas diirik 
 

ٌِْلِه  ُلُوغُ ُ ِصفَةً ٌُْط َ  ِ  أَْ ذُهُ .   ٌَِها َغاِا ًابُ َو ُدُوُّ َصََلحِ َ ا َ ّل ِ ْ  ثََ ٍل َوَغ َوَعََلَ تُ ُ  ًِ ااثَّ ِل اْاَ أْكُوِ  اْاُ تَلَّوِ
ِ  ِ ْن ُ َكاْاِعنَِب اْْلَْ ٌَِض ِاٌنُ ُ َوَ َلٌَاُ  اْاَ اِء  ٌِِ ، َو ًِ نَْ ِو اْاِقثّاِء  ٌِْل اْاُ تَلَّوِ  ًِ ُ ْ َلٍة أَْو نَْ ِوَها َكَ َواٍد، َو ًِ َغ

. أَْ  تُْ نَى َغاِا ًا ِاَْلَْكِ ، َو ًِ ااّزْلعِ اْشتِدَادُهُ َو ًِ اْاَوْلِد اْنِفتَاُ  ُ َو ُدُوُّ َصََلحِ  َْعِ ِ  َوإِْ  قَّ  َكظُُهوِلهِ 
684. Nyata elok apa yang telah lalu itu daripada buah dan selainnya adalah sampainya 
kepada sifat yang ghalib ia dituntut padanya. Alamatnya pada buah yang dimakan yang 
berwarna adalah masuknya pada merah atau umpamanya seperti hitam dan pada yang 
tidak berwarna daripadanya seperti anggur putih adalah lembutnya dan bergerak air 
didalamnya dan pada umpama buah timun tembikai bahawa ghalibnya ia boleh dipetik 
untuk dimakan dan pada tanaman adalah keras bijinya, dan pada mawar terbuka 
kelopaknya. Nyata elok sebahagiannya sekelipun sedikit seperti zahirnya. 
 

ْ قَاَء  ِقَْدِل  ٌِْلِه َ ْقٌُ ُ قَْ َ  ااتّْ ِلٌَِة َو َْعدََها ِعْندَ اْ تِْ قَاِ  اْاُ ْشتَِلي اإْلِ َوَعلَى  َائِيِ َ ا  َدَا َصََلُ  ُ ِ ْ  ااثَّ ِل َوَغ
 َلَْو تَِلَف  ِتَْلِك . َوٌَتََصّلُف  ٌِِ  ُ ْشتَِلٌِ ، َوٌَْدُ ُ   ًِ َ َ انِِ   َْعدَ ااتّْ ِلٌَةِ . َ ا ٌَْنُ و َوٌَْ لَُي ِ ْ  ااتّلَِف َواْافََ ادِ 

َ اَزةِ  ٌَْ  اْافَْ خِ َواإْلِ ٌُْي، أَْو تَعٌََّب  ِِ  تََ ٌَّل اْاُ ْشتَِلي  َ ًَ قَْ َ  ااتّْ ِلٌَِة أَْو  َْعدََها اْنفََ َخ اْا َ . اْا َائِيِ ااّ ْق
685. Orang yang menjual apa yang telah nyata eloknya daripda buah dan seliannya 
kena menjirusnya sebelum takhliah i.e memberi laluan kepada pembeli dan selepasnya 
di sisi pembeli berhak mengekalkan, dengan kadar apa yang subur ia dan selamat dari 
binasa dan rosak. Pembeli boleh tasarruf padanya dan masuk ia pada dhamannya 
seleps takhliah itu. Maka kalau ia binasa disebabkan penjual meninggalkan jirus 
sebelum takhliah atau selepasnya terfasakh jualan itu, atau jadi „aib dengan sebabnya 
pembeli memilih di antara fasakh dan lulus.  
 

ٌُْي َ ا ٌَْ ِلُب تَََلُ قُ ُ َواْ تََِلطُ َ اِدثِِ   َِ ْوُ وِدِه َكتٌٍِ  َوقِثّاٍء إَّل  َِشْلِط قَْطِعِ  ِعْندَ َ ْوِف اَِلْ تََِلطِ   .َوََل ٌَِصحُّ  َ
 َِإْ   َادََل .  َِإْ  َوقََي اْ تََِلطٌ  ٌِِ  أَْو  ٌَِ ا ََل ٌَْ ِلُب اْ تََِلطُ ُ قَْ َ  ااتّْ ِلٌَِة ُ ٌَِّل اْاُ ْشتَِلي إْ  اَْي ٌَْ َ ْح اَ ُ  ِِ  اْا َائِيُ 

أَّ ا إذَا َوقََي اَِلْ تََِلطُ  َْعدَ ااتّْ ِلٌَِة  َََل ٌَُ ٌُّل اْاُ ْشتَِلي  َْ  إْ  تََوا َقَا َعلَى قَْدٍل  َذَاَك . اْا َائُِي َوَ َ َح َ قََط ِ ٌَاُلهُ 
َ  َصاِ ُب اْاٌَِد  ٌَِِ ٌنِِ   ًِ قَْدِل َ ّ ِ اْْلَ لِ  . َواْاٌَدُ  َْعدَ ااتّْ ِلٌَِة ِاْلُ ْشتَِلي. َوإَِّل ُصدِّ

686. Tidak sah jual apa yang ghalib menghubunginya dan bercampur yang baru 
dengan yang sedia ujud seperti timun, melainkan dengan syarat potong di sisi takutkan 
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campuran itu. Maka jika berlaku campuran padanya atau pada apa yang ghalibnya tidak 
bercampur sebelum takhliah pembeli diberi hak khiar jika penjual tidak bermudah-
mudah dengannya apada yang bercampur itu. Maka jika penjual segera bermudah-
mudah dengannya gugur khiarnya. Adapun apabila berlaku campuran itu selepas 
takhliah maka pembeli tidak diberi pilih, bahkan jika keduanya sepakat di atas satu 
kadar maka demikian itu zahir. Jika tidak, dibenarkan tuan tangan dengan sumpahnya 
pada kadar hak seorang lagi. Dan tangan itu selepas takhliah adalah milik pembeli.  
 

ٌُْي َ ا  ٌِِ  ااّلِ َا  )ٌَُ وُز  (َوََل  ) ٌِْ ، َكااّلْطِب  ( ِِ ْنِ ِ  َلْط ًا  )ِ ْ  اْاَ ْطعُوِي  ( َ  ِفَتْحِ ااّلاِء َواَْو  ًِ اْاَ انِ َ
َطِب  ِااتّْ ِل، َواالّْ ِي  ِقَِدٌِدِه إَّل االّ ََ  َوَ ا   ِااّلْطِب َواْاِ ْصِلِي  ِاْاِ ْصِلِي، َواالّْ ِي  ِاالّْ ِي أَْو  ًِ أََ ِدِهَ ا َكاالُّ

 .َشا ََه ُ ِ ْ  اْاَ ائِعَاِت َكاْْلَْدَهاِ  َواْاُ لُو ِ 

687. (Tidak) harus (jual apa yang ada riba padanya) daripada barang-barang 
makanan (dengan jenisnya dalam keadaan basah) walaupun pada dua pihaknya 
seperti rutob dengan rutob dan putik anggur dengan putik anggur dan daging dengan 
daging, atau pada satu daripada keduanya seperti rutob dengan tamar dan daging 
dengan daging kering, (melainkan susu) dan apa yang menyerupainya daripada 
cairan-cairan seperti minyak dan cuka.  
 

ٌِْ  ََل َ اَء  ٌِِهَ ا َواتَّ دَ ِ ْن ُُهَ ا اُْشتُِلَط ااتَّ اثُ ُ  ٌِْ   ٌِِهَ ا َ اٌء ََل ٌُ َاعُ ،َواْعلَْي أَّ  كُّ  َ لّ  َوإَِّل  َََل، َوكُ ُّ َ لّ
ٌِْ  َوقُْلنَا اْاَ اُء اْاعَْذُب ِل َِويٌّ َوهَُو اْْلََصحُّ اَْي ٌَُ ْز، َوإِْ   أََ دُهَُ ا  ِاْْلَ ِل إْ  َكانَا ِ ْ  ِ ْنٍس، َوإِْ  َكانَا ِ ْ  ِ ْنَ 
َطِب  َِ ّ ِ ااّز ٌِِب َ اَز ِْلَّ  اْاَ اَء  ًِ أََ ِد  َكاَ  اْاَ اُء  ًِ أََ ِدِهَ ا َوهَُ ا ِ ْنَ اِ  َكَ ّ ِ اْاِعنَِب  َِ ّ ِ ااتّْ ِل َوَ ّ ِ االُّ

ٌُْل ُ ْعتَ ََلةٍ  ٌِْ  َغ ٌِْ  اْاَ ْذكُوَل ٌَْ  اْاَ لّ ٌِْ ، َواْاُ َ اثَلَةُ  َ . ااّطَل َ
688. Ketahuilah bahawa setiap dua cuka yang tidak ada air pada keduanya dan sama 
jenis keduanya disyaratkan saling menyamai, jika tidak maka tidak. Dan setiap dua cuka 
yang ada air pada keduanya tidak dijual satu daripada keduanya dengan yang satu lagi 
jika keduanya dari jenis yang satu. Jika keduanya dari dua jenis dan kita katakana air 
tawar itu jenis riba yang mana ia yang paling sahih tidak harus ia. Dan jika ada air pada 
satu daripada keduanya dan keduanya itu dari dua jenis seperti cuka anggur dengan 
cuka tamar dan cuka rutob dengan cuka zabib harus ia kerana air ada pada satu 
daripada dua tepi dan kesamaan di antara dua cuka yang disebutkan itu tidak diambil 
kira.  
 

َطِب َوااّز ٌِِب َوااتّْ لِ  َوَ ا ِطُ ذَِاَك  .َوٌَْنتَِظُي ِ ْ  َهِذِه اْاُ لُوِ  َعْشُل َ َ ائِ َ . َواْاُ لُوُ  تُتَّ ذُ َغاِا ًا ِ ْ  اْاِعنَِب َواالُّ
أَْ  تَأُْ ذَ كُّ  َواِ ٍد َ َي نَْفِ ِ  ثُّي تَأُْ ذَهُ َ َي َ ا  َْعدَهُ، َوََل تَأُْ ذُهُ َ َي َ ا قَْ لَ ُ ِْلَنّك قَْد َعدَْدت  قَْ َ  َهذَا  َََل تَعُدُّهُ َ ّلةً 

 .أُْ َل 
689. Cuka ghalibnya dibuat dari anggur dan rutob dan zabib dan tamar. Tersusun dari 
cuka-cuka ini sepuluh masaalah. Dhabit demikian itu bahawa kamu ambil setiap satu 
bersama dirinya kemudian kamu ambilnya bersama apa yang selepasnya dan tidak 
kamu ambilnya beserta apa yang sebelumnya kerana kamu telah membilangnya 
sebelum ini maka jangan kamu bilangnya sekali lagi.  
 

ٌُْي َ ّ ِ اْاِعنَِب  ِِ ثِْل ِ  َطِب  ِِ ثِْل ِ : ااثّانٌَِةُ . اْْلَْواَى  َ ٌُْي َ ّ ِ االُّ ٌُْي َ ّ ِ ااّز ٌِِب  ِِ ثِْل ِ : ااثّاِاثَةُ .  َ ٌُْي : ااّلا ِعَةُ .  َ َ 
َطبِ : اْاَ اِ َ ةُ . َ ّ ِ ااتّْ ِل  ِِ ثِْل ِ  ٌُْي َ ّ ِ اْاِعنَِب  َِ ّ ِ االُّ ٌُْي َ ّ ِ اْاِعنَِب  َِ ّ ِ ااّز ٌِبِ : ااّ اِدَ ةُ .  َ : ااّ ا ِعَةُ .  َ

ٌُْي َ ّ ِ اْاِعنَِب  َِ ّ ِ ااتّْ لِ  َطِب  َِ ّ ِ ااّز ٌِِب، ااتّاِ عَةُ : ااثّاِ نَةُ .  َ ٌُْي َ ّ ِ االُّ َطِب  َِ ّ ِ ااتّْ لِ :  َ ٌُْي َ ّ ِ االُّ َ  .
ٌُْي َ ّ ِ ااّز ٌِِب  َِ ّ ِ ااتّْ لِ : اْاعَاِشَلةُ  َ . 
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690. Pertamanya : jual cuka anggur dengan seumpamanya. Keduanya : jual cuka rutob 
dengan seumpamanya. Ketiganya : jual cuka zabib dengan umpamanya. Keempatnya : 
jual cuka tamar dengan seumpamanya. Kelimanya : jual cuka anggur dengan cuka 
rutob. Keenamnya : jual cuka anggur dengan cuka zabib. Ketujuhnya : jual cuka anggur 
dengan cuka tamar. Kelapannya : jual cuka rutob dengan cuka zabib. Kesembilannya : 
jual cuka rutob dengan cuka tamar. Kesepuluhnya : jual cuka zabib dengan cuka tamar.  
 

 َاْاَ ْ َ ةُ اْْلُواَى َ  ُّ ِعنٍَب  َِ ّ ِ ِعنٍَب َ  ُّ ُلَطٍب  َِ ّ ِ .  َِفً َ ْ َ ٍة ِ ْنَها ٌُْ َزُي  ِاْاَ َواِز َو ًِ َ ْ َ ٍة  ِاْاَ ْنيِ 
ُلَطٍب َ  ُّ ُلَطٍب  َِ ّ ِ ِعنٍَب َ  ُّ تَْ ٍل  َِ ّ ِ ِعنٍَب َ  ُّ َز ٌٍِب  َِ ّ ِ ُلَطٍب، َواْاَ ْ َ ةُ ااثّانٌَِةُ َ  ُّ ِعنٍَب  َِ ّ ِ َز ٌٍِب 

. َ  ُّ ُلَطٍب  َِ ّ ِ تَْ ٍل َ  ُّ َز ٌٍِب  َِ ّ ِ َز ٌٍِب َ  ُّ تَْ ٍل  َِ ّ ِ تَْ ٍل َ  ُّ َز ٌٍِب  َِ ّ ِ تَْ لٍ 
691. Maka pada lima daripadanya dijazamkan dengan harus dan pada lima lagi 
dengan tegahan. Maka lima yang pertama itu cuka anggur dengan cuka anggur, cuka 
rutob dengan cuka rutob, cuka rutob dengan cuka anggur, cuka tamar dengan cuka 
anggur, cuka zabib dengan cuka rutob. Lima yang kedua : cuka anggur dengan cuka 
zabib, cuka rutob dengan cuka tamar, cuka zabib dengan cuka zabib, cuka tamar 
dengan cuka tamar, cuka zabib dengan cuka tamar.  
 

ًٌْ ا  َِإنّ ُ ٌُ َاعُ  َْعُ  ُ  ِ َْعٍض إْذ ََل ٌَتََ فّفُ  ٌْتُوُ  أَ ٌُْي .  َوَ عَلُوهُ َ ااَةَ َكَ ا ٍ ،َوٌُْ تَثْنَى ااّز َوَكذَا اْاعََلاٌَا َوهَُو  َ
ًٌَْل  ٌَِ ا  ًٌَْل أَْو اْاِعنَِب َعلَى ااّشَ ِل َ ْلًصا  َِز ٌٍِب  ًِ اْْلَْلِض َك َطِب َعلَى اانّْ ِ  َ ْلًصا  ِتَْ ٍل  ًِ اْْلَْلِض َك االُّ

ٌْيِ اْاعََلاٌَا  َِ ْلِصَها  }دُوَ  َ ْ َ ِة أَْو ٍُ  تَْ ِدٌدًا  ِتَْقِدٌِل اْاَ فَاِف  ِِ ثِْلِ   ٌِْ  َوَ لَّي َلّ َا  ًِ  َ ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ًُّ  ِاْْلَقَّ ِ  ًِ . {َ ا دُوَ  َ ْ َ ِة أَْو ٍُ  أَْو  ًِ َ ْ َ ِة أَْو ٍُ  يْ فِ  ٌٍْ  أََ دُ ُلَواتِِ ،  َأََ ذَ ااّشا ِِع َشّك دَاُود ْ ُ  ُ َص

 ِ ٌْ ٌِْ  َ ازَ . أَْظَهِل قَْواَ .  َواَْو َزادَ َعلَى َ ا دُونََها  ًِ َصْفقَتَ
692. Dikecualikan juga buah zaitun maka ia dijual sebahagiannya dengan sebahagian 
yang lain kerana ia tidak boleh menjadi kering, dan mereka menjadikann istithna itu 
ketika sempurnanya. Begitu juga „araya, iatu jual rutob di atas pokok di atas jalan 
jangkaan dengan tamar di atas tanah dengan sukat, atau anggur di atas pokok di atas 
jalan jangka dengan zabib di atas tanah dengan sukat, pada apa yang kurang dari lima 
ausuq di atas jalan tepat dengan mentakdirkan kering dengan yang seumpamanya, 
“kerana nabi s.a.w.m memberi kelonggaran pada jual „araya dengan menjangkanya 
pada apa yang kurang dari lima ausuq atau pada lima ausuq”. Syak Daud bin Hushain 
satu daripada para perawinya maka Syafi‟e mengambil yang paling rendah pada yang 
paling zahir daripada dua pendapatnya. Kalau dia melebihkan di atas apa yang kurang 
darinya didalam dua akad harus ia. 
 

ًٌَْل، َوااتّْ ِلٌَةُ  ًِ ُلَطِب اانّْ ِ  َوِعنَِب اْاَكْلِي ِْلَنّ ُ  َوٌُْشتََلطُ ااتّقَا ُُض  ِتَْ ِلٌِي ااتّْ ِل أَْو ااّز ٌِِب إاَى اْا َائِيِ َك
َِّ اِل َكاْاَ ْوخِ َواالّْوِز ِْلَنَّها َ ْ تُوَلةٌ  ِاْْلَْوَلاِ ،  َََل . َ ْطعُوٌي  َِ ْطعُويٍ  ٌُْي ِ ثِْ  اْاعََلاٌَا  ًِ  َاقًِ ااث َوََل ٌَُ وُز  َ

ْ َصةِ . ٌَتَأَتّى اْاَ ْلُا  ٌَِها ْطََلِ  أََ اِدٌِث االُّ ٌُْي اْاعََلاٌَا  ِاْافُقََلاِء إِلِ   .َوََل ٌَْ تَاُّ  َ

693. Disyaratkan saling terima menerima dengan menyerahkan tamar atau zabib 
kepada penjual dengan sukat dan takhliah pada rutob dan anggur di atas pokoknya, 
kerana ia makanan dengan makanan. Tidak harus jualan yang seumpama „araya pada 
baki buah-buahan seperti peach dan badam kerana ia ditutupi dengan daun maka tidak 
terboeh menjangka padanya. Tidak khusus jual „araya dengan para fakir58 kerana itlak 
hadith-hadith rukhsakh itu.  
 

                                                 
58

. iaitu orang yang tidak ada duit pada tangannya. 
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َوااّ لَُي اُ َةُ أَْهِ  اْاِ َ اِز َوااّ لَُف اُ َةُ . ٌُقَاُ  أَْ لََي َوَ لَّي َوأَْ لََف َوَ لّفَ .  َوٌُقَاُ  اَ ُ ااّ لَفُ . َْصٌ   ًِ ااّ لَيِ 
ًَ َ لًَ ا ِاتَْ ِلٌِي َلأِْس اْاَ اِ   ًِ اْاَ ْ ِلِس َوَ لَفًا ِاتَْقِدٌِي َلأِْس اْاَ ا ِ . قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ . أَْهِ  اْاِعَلا ِ  ِ ُّ  .

694. Fasal pada salam. Dipanggil ia salaf. Dikatakan “  Salam itu .”أَْسلََم َوَسلََّم َوأَْسلََف َوَسلَّفَ 
lughah ahli Hijaz dan salaf lughah ahli Iraq. Mengatakannya Mawardi. Dinamakan ia 
sebagai salam kerana diserahkan kepala harta didalam majlis, dan salaf kerana 
didulukan kepala hartanya.  
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ٌٍْ  :  }َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ ًَ  {ٌَا أٌََُّها ااِّذٌَ  آَ نُوا إذَا تَدَاٌَْنتُْي  ِدَ اْْلٌَةَ، قَاَ  اْ ُ  َع ّاٍس َلِ 
ٌِْ  : اّاُ تَعَااَى َعْنُهَ ا  ٌٍْ  َ ْعلُوٍي  }: نََزاَْت  ًِ ااّ لَِي، َوَ  َُل ااّصِ ٌَ  ٍء  َْلٌُْ ِلْف  ًِ َك ًْ َ ْ  أَْ لََف  ًِ َش

. َوتَقَدَّي تَْعِلٌُف ااّ لَِي  ًِ َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَّوَ  اْا ٌُُوعِ . {َوَوْزٍ  َ ْعلُوٍي إاَى أََ ٍ  َ ْعلُوٍي 
695. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “wahai orang-orang beriman 
apabila kamu saling berhutang dengan satu hutang”, kata Ibnu Abbas r.anhuma : ianya 
turun pada salam, dan khabar dua kitab yang sahih “siapa yang berurusan secara salaf 
pada suatu maka hendaklah dia buat salaf itu pada sukatan yang maklum dan 
timbangan yang maklum hingga kepada tempoh yang maklum. Telah terdahulu ta‟rif 
salam pada kalam musannif pada awal bab jual beli ini. 
 

ْ َ اعِ، َوأَّ ا اْاَ ا ُّ  َ ِاْْلَْواَى ِا ُْعِدِه .  ِأَْ  ٌَُصّلَح  ِِهَ ا (َوٌَِصحُّ ااّ لَُي َ اَلًّ َوُ َؤّ ًَل  ) أَّ ا اْاُ َؤّ ُ   َ ِاانّّاِ َواإْلِ
أُِ ٌَب  ِأَّ  اْْلََ َ   ٌَِها إنَّ ا َوَ َب ِاعَدَِي قُْدَلِة  . َِإْ  قٌَِ  اْاِكتَا َةُ ََل تَِصحُّ  ِاْاَ اّ ِ َوتَِصحُّ  ِاْاُ َؤّ  ِ . َعْ  اْا ََللِ 

. ااّلقٌِِ ، َواْاُ لُوُ  ٌُنَا ًِ ذَِاكَ 
696. (Sah salam dalam keadaan tak bertempoh dan bertempoh) dengan bahawa 
kedua-duanya dijelaskan. Adapun yang ditempohkan maka dengan nas dan ijmak, 
adapun yang tak bertempoh maka dengan terutama kerana jauhnya dari gharar. Maka 
jika dikatakan : kitabah tidak sah dengan tak bertempoh dan sah dengan ditempohkan! 
Aku jawab dengan bahawa tempohan padanya hanyalah wajib kerana ketiadaan 
kemampuan hamba, yang mana tak bertempoh menafikan demikian itu. 
 

َوٌُْشتََلطُ تَْ ِلٌُي َلأِْس اْاَ اِ   ًِ َ ْ ِلِس اْاعَْقِد قَْ َ  اُُزوِ ِ ،  َلَْو تَفَّلقَا قَْ َ  قَْ ِض َلأِْس اْاَ اِ  أَْو أَْاَزَ اهُ  ََطَ  
ٌْك ِدٌنَاًلا  اْاعَْقدُ، أَْو قَْ َ  تَْ ِلٌِي  َْعِ ِ   ََطَ   ٌَِ ا اَْي ٌُْق َْض َو ٌَِ ا ٌُقَا ِلُ ُ ِ ْ  اْاُ َ لِّي  ٌِِ ،  َلَْو أُْطِلَ  َكأَْ لَْ ت إاَ

ٌنَاَل َوَ لَّي  ًِ اْاَ ْ ِلِس قَْ َ  ااتَّ اٌُِل َ اَز ذَِاَك ِْلَّ  اْاَ ْ ِلَس َ ِلٌُي اْاعَْقدِ  .   ًِ ِذّ تًِ  ًِ َكذَا ثُّي َعٌَّ  اادِّ
697. Disyaratkan penyerahan kepala harta didalam majlis akad sebelum lazimnya. 
Maka kalau kedua mereka berpisah sebelum terimaserahan kepala harta itu atau 
mereka melazimkannya batal akad itu, atau sebelum diserahkan sebahagiannya batal ia 
pada apa yang tidak diterimaserahan dan pada apa yang membetulinya daripada 
muslam fih. Maka kalau ia diitlakkan seperti “aku salam kepada kamu satu dinar 
didalam zimmah ku pada sekian” kemudian dia menentukan dinar itu dan 
menyerahkannya didalam majlis itu sebelum berlaku khiar harus demikian itu kerana 
majlis itu adalah halaman akad itu.  
 

ِ  َ اَز ِْلَّ  اْاَوِدٌعَةَ ََل تَْ تَْدِعً اُُزوَي اْاِ ْلكِ  ٌِْ   ًِ اْاَ ْ ِلِس َوأَْودََع ُ اْاُ َ لَِّي قَْ َ  ااتّفَلُّ . َواَْو قَ ََ  ُ اْاُ َ لُّي إاَ
ٌْنِِ  َكَ ا اْقتََ اهُ َكََلُي أَْصِ  ااّلْوَ ِة  ًِ  َاِب ااّلِ َا ٌِْ  َعْ  دَ . َوٌَُ وُز َكْوُ  َلأِْس اْاَ اِ  َ ْنفَعَةً . َوَكذَا ٌَُ وُز َلدُّهُ إاَ

 ِ ٌْ  .َوُلْؤٌَةُ َلأِْس اْاَ اِ  تَْكِفً َعْ  َ ْعِل َِة قَْدِلهِ  .َوتُْق َُض  ِقَْ ِض اْاعَ

698. Kalau muslam ilaih menerimanya didalam majlis dan dia menaruhkannya pada 
muslim sebelum berpisah harus ia kerana wadiah tidak menuntut lazim pemilikkan. 
Begitu juga harus memulangkannya kepada muslim dari hutangnya sepertimana yang 
dikehendaki kalam asal Raudhah didalam bab riba. Harus keadaan kepala harta itu 
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manfaat, dan diterimaserahannya dengan diterimaserahan „ainnya. Melihat kepala harta 
memada dari mengetahui kadarnya. 
 

َ ْ  ُوًطا  )اْاُ َ لُّي  ٌِِ   (أَْ  ٌَكُوَ   ): اْْلَّوُ  . ( ٌِِ  َ ْ ُس َشَلائَِط  )أَْي اْ تََ َي  ( ٌَِ ا تََكاَ َ   )َوََل ٌَُ لُّي إَّل 
فَِة  ٌَِّاِب َواادَّواّبِ َواْْلَِلقّاِء َواْْلَْصَواِف َواْْلَْ َشاِب  ( ِااّصِ َِّ اِل َوااث ااّتًِ ََل ٌَِعزُّ ُوُ ودَُها َكاْاُ  ُوِب َواْْلَْدَهاِ  َوااث

فَاتِ   ََ ا ََل ٌُْ  َطُ  َِها َكاانّْ ِ  ََل ٌَِصحُّ . َواْْلَْ َ اِل َواْاَ ِدٌِد َوااّلَصاِا َونَْ ِو ذَِاَك ِ ْ  اْْلَْ َواِ  ااّتًِ تُْ  َطُ  ِااّصِ
. َوَكذَا َ ا ٌَِعزُّ ُوُ ودُهُ َكاالُّْؤاُِؤ اْاِك َاِل َواْاٌََواقٌِِت َوَ ائِِل اْاَ َواِهِل َواْاَ اِلٌَِة َوأُْ تَِها أَْو َواَِدَها. ااّ لَُي  ٌِ ِ 

699.  Tidak boleh dibuat salam melainkan (pada apa yang sempurna) iaitu berhimpun 
(padanya lima syarat). Pertamanya (bahawa adalah) muslam fih itu (boleh 
didhabitkan dengan sifat) yang tidak sukar ujudnya seperti bijirin dan minyak dan 
buah dan kain dan haiwan tunggangan dan hamba dan bulu dan kayu dan batu dan 
besi dan timah hitam dan umpama itu daripada harta-harta yang didhabit dengan sifat. 
Maka apa yang tidak boleh didhabit dengan sifat seperti anak panah tidak sah salam 
padanya. Begitu juga apa yang sukar ujudnya seperti mutiara yang besar dan delima 
merah dan sekelian batu-batu permata dan hamba perempuan serta saudara 
perempuannya atau anaknya. 
 

ٌُْلهُ  )ِ ْنٌس  (اَْي ٌَْ تَِلْط  ِِ   )َواِ دًا  (ِ ْنً ا  )اْاُ َ لُّي  ٌِِ   (أَْ  ٌَكُوَ   ): ااثّانًِ  (َو  ) اْ تََِلًطا ََل ٌَْنَ  ِطُ  (َغ
َ ْقُصودُهُ َكاْاُ ْ تَِلِط اْاَ ْقُصوِد اْْلَْلَكاِ  ااّتًِ ََل تَْنَ  ِطُ َكَهِلٌَ ٍة َوَ ْعُ وٍ  َوَغاِاٌٍَة َوُ ّفٍ ُ َلّكٍب َِلْشتَِ اِاِ  َعلَى 

ٌِْل ِ ْلدٍ . ِظَهاَلٍة َو َِطانَةٍ  ُِّ ذَ ِ ْ  َغ َوََل . َوإَِّل اْ تَنَيَ .  َِإْ  َكاَ  اْاُ فُّ ُ ْفَلدًا َصّح ااّ لَُي  ٌِِ  إْ  َكاَ  َ ِدٌدًا َواُت
ِّْلٌَاِ  اْاَ ْ لُوطِ  َوََل ٌَِصحُّ  ًِ ُلُءوِس اْاَ ٌََواِ  ِْلَنَّها تَْ َ ُي .   َِإْ  َكاَ  ُ ْفَلدًا َ اَز ااّ لَُي  ٌِ ِ .ٌَِصحُّ  ًِ اات

. أَْ نَاً ا َ ْقُصودَةً َوََل تَْنَ  ِطُ  ِاْاَوْصفِ 
700. Keduanya (bahawa adalah) muslam fih (jenis) yang satu (tidak bergaul 
dengannya) jenis (selainnya) sebagai gaulan yang tidak terdhabit dengannya oleh 
maksudnya seperti benda yang bergaul yang dimaksudkan bahan-bahannya yang tidak 
boleh didhabit seperti bubur dan ma‟jun dan ghaliyah dan khuf yang berlapis kerana ia 
melengkapi yang luar dan yang dalam. Maka jika khuf itu selapis sah salam padanya 
jika ianya baru dan dibuat dari selain kulit. Jika tidak, tertegah ia. Tidak sah salam pada 
penawar yang diadun. Maka jika ianya satu bahan harus salam padanya. Tidak sah ia 
pada kepala haiwan kerana ia menghimpunkan jenis-jenis yang dimaksudkan dan tidak 
terdhabit dengan sifat. 
 

َ ااَتِِ   ) ٌَْل ُ ْنَ  ِطٍ  (َواَْي تَْدُ ْل ُ اانّاُل إِلِ  َََل ٌَِصحُّ ااّ لَُي  ًِ ُ ْ ٍز َوَ ْط ُوخٍ َوَ ْشِوّيٍ َِلْ تََِلِف  .أَْي  ٌََِصٌُل َغ
اْا ََلِض  ِاْ تََِلِف تَأْثٌِِل اانّاِل  ٌِِ  َوتَعَذُُّل ااّ ْ ِط،  ِِ ََلِف َ ا ٌَْنَ  ِطُ تَأْثٌُِل نَاِلِه َكاْاعََ ِ  اْاُ َصفّى  َِها َواا ُّّكِل 
ْ ِس َواالِّ َِأ،  ٌََِصحُّ ااّ لَُي  ٌَِها، َكَ ا َ اَ  إاَى تَْلِ ٌِ ِ  اانَّوِويُّ  ًِ ااّلْوَ ِة، َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ  : َوقٌَِ  . َواْافَانٌِِد َواادِّ

َ   ِِ ٌِ   َاِب ااّلِ َا .ََل ٌَِصحُّ َكَ ا  ًِ ااّلِ َا . َو ُّلِ
701. (dan tidak memasukinya api untuk mengubahnya) iaitu lalu jadilah ia tidak 
terdhabit. Maka tidak sah salam pada roti dan apa yang dimasak dan dipanggang 
kerana berlainan tujuan dengan berlainan kesan apa padanya dan teruzur dhabitnya, 
bersalahan apa yang terdhabit kesan apinya seperti madu yang dimurnikan dengannya 
dan gula dan manisan tebu dan jus anggur dan susu awal, maka sah salam padanya 
sepertimana cenderong Nawawi kepada mentarjihkannya didalam Raudhah, yang mana 
ia yang muktamad. Dikatakan tidak sah ia sepertimana pada riba‟. Dibezakan ia dengan 
sempit bab riba‟ itu. 
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َوَ َلَا  َِ ْعُ واٍَة . َوََل ٌَِصحُّ  ًِ ُ ْ تَِلٍف أَْ َزاُؤهُ َكِقْدٍل َوكُوٍز َوقُْ قٍُي َوَ نَاَلٍة َوِدْ ٍت َ ْعُ واٍَة ِاتَعَذُِّل َ ْ ِطَها
قِّة َواْاِ لَِظ، َوٌَِصحُّ  ًِ  اْاَ ْص ُو َةُ  ًِ قَاِاٍب  ٌََِصحُّ ااّ لَُي  ٌَِها َوََل ٌَِصحُّ  ًِ اْاِ ْلِد َِلْ تََِلِف اْْلَْ َزاِء  ًِ ااّلِ

ٌِْلِهَ ا ََل  ِِ ثِْلِهَ ا َوََل  ًِ أََ ِدِهَ ا  ِاْْلَ ِل َ اَلًّ َكاَ   .أَْ َطاٍ  ُ َل ّعٍَة أَْو ُ دَّوَلةٍ  َوٌَِصحُّ  ًِ اادَّلاِهِي َواادّنَانٌِِل  ِ َ
 .أَْو ُ َؤّ َلً 

702. Tidak sah pada yang berlainan juzuk-juzuknya seperti kuali dan kendi dan botol 
air wangi dan menara dan bantal sandar yang dikorek dengan alat kerana teruzur 
dhabitnya. Keluar dengan yang dikorek oleh yang dituang kedalam acuan maka sah 
salam padanya. Tidak sah ia pada kulit kerana berlainan juzuk-juzuknya pada lembut 
dan kasar. Sah ia pada bejana tembaga empat segi atau bulat. Sah ia pada dirham dan 
dinar dengan selain keduanya tidak dengan seumpama keduanya, dan tidak sah ia 
pada satu daripada keduanya dengan yang satu lagi, tunai atau bertempoh. 
 

ٍ َوَ َب ِذْكُلهُ، َوِذْكُل اَْونِِ  إْ   ًّ ٍ،  َِإْ  اْ تَلََف ِصْنُف اانّْوعِ َكُلوِ  ًّ َوشُِلَط  ًِ ااّ لَِي  ًِ ااّلقٌِِ  ِذْكُل نَْوِعِ  َكتُْلِك
ِه طُوًَل أَْو  اْ تَلََف َكأَْ ٌََض َ َي َوْصِفِ  َكأَْ  ٌَِصَف  ٌََاَ  ُ  ِ ُْ َلٍة، َوِذْكُل ِ نِِّ  َكاْ ِ  َ ْ ِس ِ نٌَِ ، َوِذْكُل قَدِّ
ّ ِ َواْاقَدِّ َ تّى اَْو شُِلَط َكْونُ ُ اْ َ  َ ْ يِ ِ نٌَِ  َ ثًََل  ََِل ِزٌَادٍَة َوََل نُْقَصاٍ  اَْي  ٌَْلهُ، تَْقِلٌ ًا  ًِ اْاَوْصِف َوااّ ِ َغ
ْ ََلِي،  ّ ِ إْ  َكاَ   َاِا ًا، َوإَِّل  َقَْوُ  َ ٌِِّدِه إْ  ُوِادَ  ًِ اإْلِ ٌَُ ْز ِانُْدَلتِِ ، َوٌُْعتََ دُ قَْوُ  ااّلقٌِِ   ًِ اَِلْ تََِلِي َو ًِ ااّ ِ

 .َوِذْكُل ذُكُوَلتِِ  أَْو أُنُوثَتِ ِ  .َوإَِّل  َقَْوُ  اانّّ اِ ٌَ  أَْي اادَّّلِاٌَ   ِظُنُونِِهيْ 
703. Disyaratkan pada salam pada hamba sebut bagainya seperti yang bangsa Turki, 
maka jika berlainan bagai itu seperti yang bangsa Rom wajib menyebutkannya, dan 
sebut warnanya jika berlain-lainan seperti putih, serta mensifatkannya seperti bahawa 
dia mensifatkan putihnya dengan kemerahan, dan sebut umurnya seperti budak lelaki 
lima thun, dan sebut susuk tubuhnya nisbah tinggi atau selainnya, di atas jalan taqrib 
pada sifat dan umur dan susuk tubuh hinggakan kalau disyaratkan keadaanya budak 
lelaki tujuh tahun sebagai contoh tak lebih tak kurang tidak harus ia kerana nadirnya. 
Dipegang kata hamba pada mimpi dan pada umur jika dia baligh, jika tidak maka kata 
penghulunya jika dia dilahirkan didalam Islam, jika tidak maka kata beberapa perunding. 
dan sebut kelakiannya atau keperempuanannya. 
 

ٌِْلِهَ ا َ ا ذُِكَل  ًِ ااّلقٌِِ  إَّل ِذْكَل َوْصِف االّْوِ  َواْاقَدِّ    َََل ٌُْشتََلطُ ،َوشُِلَط  ًِ َ اِشٌٍَة ِ ْ   َقٍَل َوإِ ٍِ  َوَغ
ٍ َلِ ٌيٍ . ِذْكُلهَُ ا ًّ ٌٍْل نَْوعٌ َكلَْ ِي  َقٍَل، َوِذْكُل َ ِص ٌٍْد َوَط ٌِْل َص ٌٍْل َوَ َ ٍك نَْوعٌ َوُ ثّةٌ، َو ًِ اَْ ِي َغ َوشُِلَط  ًِ َط

ٌِْلَها َكَكتِفٍ   . َوٌُْق َُ  َعْظٌي ِالَْ ِي ُ ْعتَادٍ . َ ْعلُوٍف َ ْذعٍ أَْو ِ دَُّها، ِ ْ   َِ ٍذ أَْو َغ
704. Disyaratkan pada ternakkan daripada lembu dan unta dan selain keduanya apa 
yang disebutkan pada hamba melainkan sebut sifat warna dan susuk tubuh maka tidak 
disyaratkan sebut keduanya. Disyaratkan pada burung dan ikan akan bagainya dan saiz 
tubuhnya59, dan pada daging selain binatang buruan dan burung akan bagainya seperti 
daging lembu, dan sebutkan yang dikhasi yang menyusu yang diberi umpan yang 
tertanggal gigi depan60 atau lawannya, dari peha atau selainnya seperti belikat. Diterima 
tulang bagi daging yang biasa.  
 

َوشُِلَط  ًِ ثَْوٍب أَْ  ٌُْذَكَل ِ ْن ُ ُ َكقُْطٍ  َونَْوعُ ُ َو َلَدُهُ ااِّذي ٌُْنَ ُج  ٌِِ  إْ  اْ تَلََف  ِِ  اْا ََلُض، َوطُواُ ُ 
َوٌَِصحُّ ااّ لَُي  ًِ  .َوُ ْطلَُ  ااثّْوِب ٌُْ َ ُ  َعلَى اْاَ ايِ . َوَعْلُ  ُ، َوَكذَا ِغلَظُ ُ َوَصفَاقَتُ ُ َونُعُوَ تُ ُ أَْو ِ دَُّها

.  اْاَ ْقُصوِل َو ًِ َ ْص ُووٍ قَْ َ  نَْ ِ  ِ 

                                                 
59

. kecil atau besar. 
60

. jaza‟ dari kambing apa yang berumur setahun atau gugur gigi depannya, dan dari unta apa yang berumur empat 

tahun dan masuk pada kelima. 
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705. Disyaratkan pada kain bahawa disebutkan jenisnya seperti kapas, dan bagainya 
dan negeri yang ditenun ia padanya jika berlainan tujan dengannya, dan panjangnya 
dan lebarnya, begitu juga tebalnya dan halusnya dan lembutnya atau lawannya. 
Semata-mata kain ditanggungkan di atas yang belum didobi. Sah salam pada yang 
didobi dan pada yang dicelup sebelum ditenun.  
 

ٍ، َوِ ْلُ  ُ ِك ًَلا  ًّ ِ، َواَْونُ ُ َكأَْ َ َل، َو َلَدُهُ َكَ دَنِ ًّ َوشُِلَط  ًِ تَْ ٍل أَْو َز ٌٍِب أَْو َ ّبٍ َك ُّلٍ أَْ  ٌُْذَكَل نَْوعُ ُ َك َْلنِ
ٍ َواَْونُ ُ َكأَْ ٌَضَ  ًّ ِف ٌْ ٍ َوَزَ انُ ُ َكَص ًّ . َوِص ًَلا َوَعتْقُ ُ أَْو َ دَاثَتُ ُ َوشُِلَط  ًِ َعَ ِ  نَْ ٍ  َ َكانُ ُ َكَ  َِل

706. Disyaratkan pada tamar atau zabib atau bijian seperti gandum bahawa disebutkan 
bagainya seperti jenis barni61, dan warnanya seperti merah, dan negerinya seperti 
Madinah, dan jirimnya nisbah besar dan kecil, dan usang atau barunya. Disyaratkan 
pada madu lebah akan tempatnya seperti bukit dan masanya seperti musim panas dan 
warnanya seperti putih. 
 

ٌْنًا ِْلَّ  اَْفَظ ااّ لَِي َ ْوُ وعٌ اَ ُ ،(ُ عٌَّنًا  )اْاُ َ لُّي  ٌِِ   (ََل ٌَكُوَ   )أَْ  : ااثّاِاُث  (َو  ) .   َْ  ٌُْشتََلطُ أَْ  ٌَكُوَ  دَ
ٌْنٌِِّة، َوََل :  َلَْو أَْ لََي  ًِ ُ عٌٍَّ  َكأَْ  قَاَ   ٌْك َهذَا ااثّْوَب  ًِ َهذَا اْاعَْ ِد  َقَ َِ  اَْي تَْنعَِقْد َ لًَ ا َِلْنتِفَاِء اادّ أَْ لَْ ت إاَ

ٌْعًا َِلْ تََِلِف االّْفظِ  َ  .
707. Ketiganya (bahawa) muslam fih itu (tidak tertentu) bahkan disyaratkan bahawa 
ianya hutang kerana lafaz salam dihantrkan kepadanya. Maka kalau seorang salam 
pada benda yang tertentu seperti bahawa dia berkata : aku salam kepada kamu ain ini 
pada hamba ini, maka dia menerima, tidak terjadi sebagai salam kerana ternafi hutang 
dan tidak jualan kerana bersalahan dengan lafaz. 
 

 َلَْو أَْ لََي  ًِ . ََل ٌُْؤَ ُ  اْنِقَطاعُ ُ  ٌِ ِ  (ُ عٌٍَّ   )َ ْوِ يٍ  (ِ ْ   )ٌَكُوَ  اْاُ َ لُّي  ٌِِ   (ََل  )أَْ  : ااّلا ُِي  (َو  )
 َُ ٌْعٍَة أَْي  ًِ قَْدٍل َ ْعلُوٍي ِ ْن ُ اَْي ٌَِصّح ِْلَنّ ُ قَْد ٌَْنقَِطُي  َِ ائَِ ٍة َونَْ ِوَهاَث . َ ِل قَْلٌٍَة َصِ ٌَلٍة أَْو  ُْ تَاٍ  أَْو َ 

ٌَْ  ااّ لَِي اْاَ اّ ِ َواْاُ َؤّ ِ  َوهَُو َكذَِاكَ  أَّ ا إذَا أَْ لََي  ًِ تَْ ِل نَاِ ٌٍَة أَْو . َوَظاِهُل َكََلِ ِهْي أَنّ ُ ََل  َْلَ   ًِ ذَِاَك  َ
. قَْلٌٍَة َعِظٌَ ٍة َصّح ِْلَنّ ُ ََل ٌَْنقَِطُي َغاِا ًا

708. Keempatnya bahawa (tidak) adalah muslam fih (dari) tempat (tertentu) yang 
tidak diamankan putusnya padanya. Maka kalau dia salam pada buah dari satu 
kampung yang kecil atau kebun atau rumah62 atau pada kadar yang dimaklumi darinya 
tidak sah ia kerana ia terkadang putus dengan malapetaka dan umpamanya. Zahir 
kalam mereka bahawa tidak ada beza pada demikian itu di antara salam yang tak 
bertempoh dan yang bertempoh yang mana ia seperti itu. Adapun apabila dia salam 
pada buah satu daerah atau kampung yang besar sah ia kerana ia ghalibnya tidak 
putus. 
 

ٌْعُ ُ  )اْاُ َ لُّي  ٌِِ   (أَْ  ٌَكُوَ   ): اْاَ اِ ُس  (َو  ) ّ ةِ  (ِ ّ ا ٌَِصحُّ  َ ٍء َ ْوُصوٍف  ًِ ااذِّ ًْ ٌُْي َش َوٌُْشتََلطُ  .ِْلَنّ ُ  َ
ًّ .  ٌِِ  اَْفظُ ااّ لَيِ  ٌَْس اَنَا َعْقدٌ ٌَْ تَاُّ  ِِصٌ ٍَة إَّل َهذَا َواانَِّكاحُ : قَاَ  ااّزْلَكِش ٌْعًا . َواَ َوٌُْؤَ ذُ ِ ْ  َكْوِ  ااّ لَِي  َ

َوِ ثُْ  ااّلقٌِِ  اْاُ ْ ِلِي ااّلقٌُِ  . أَنّ ُ ََل ٌَِصحُّ أَْ  ٌُْ ِلَي اْاَكا ُِل  ًِ ااّلقٌِِ  اْاُ ْ ِلِي َوهَُو اْْلََصحُّ َكَ ا  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ 
. اْاُ ْلتَدُّ 

709. Kelimanya (bahawa) muslam fih (adalah daripada apa yang sah dijual) kerana 
ia adalah jual barang yang disifatkan didalam zimmah. Disyaratkan padanya lafaz 
salam. Kata Zarkasyi : tidak ada bagi kita satu akad pun yang khusus dengan satu-satu 
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 .tamar yang elok - kualiti tinggi ”برً “ .
62

. Yang dimaksudkan „aqar yang ada buah didalamnya seperti rumah-rumah. Bajrimi. Kata Marbawi : kelengkapan 

rumah. 
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sighah melainkan ini dan nikah. Difaham dari keadaan salam itu jualan bahawa tidak 
sah seorang salam dengan kafir pada hamba muslim, yang mana ia yang paling sahih 
sepertimana didalam Majmuk. Seumpama hamba muslim itu hamba murtad.  
 

أَْ  ٌَِصفَ ُ  َْعدَ ِذْكِل ِ ْنِ ِ  َونَْوِعِ   ): اْْلَّوُ   (ثََ انٌَِةُ َشَلائَِط  )ِ ٌنَئٍِذ  (اْاُ َ لِّي  ٌِِ   )َعْقِد  (ثُّي ِاِصّ ِة  )
فَاِت ااّتًِ ٌَْ تَِلُف  َِها اا ََلُض  ٌَْس اْْلَْصُ  َعدََ َها ِاتَْقِلٌ ِِ   ( ِااّصِ اْ تََِل ًا َظاِهًلا َوٌَْنَ  ِطُ  َِها اْاُ َ لُّي  ٌِِ ، َواَ

َ ِ   ًِ ااّلقٌِِ ، َو ِااثّانًِ َ ا ََل . ِ ْ  اْاُ عَاٌَنَةِ  ٌِْد اْْلَّوِ  َ ا ٌُتََ اَ ُح  ِِإْهَ اِ  ِذْكِلِه َكاْاَكَ ِ  َوااّ ِ َوَ َلَا  ِاْاقَ
ًٌّا أَْو نَْ َو ذَِاَك،  َِإنّ ُ َوْصٌف  ٌَْنَ  ِطُ َكَ ا َ ّل، َو ِااثّاِاِث َكْوُ  ااّلقٌِِ  قَِوًٌّا َعلَى اْاعََ ِ  أَْو َ ِعٌفًا أَْو َكاتِ ًا أَْو أُّ ِ

ُض اَ ُ ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُ  ُ  . ٌَْ تَِلُف  ِِ  اْا ََلُض اْ تََِل ًا َظاِهًلا َ َي أَنّ ُ ََل ٌَِ ُب ااتّعَلُّ
710. (Kemudian untuk sah) akad (muslam fih) ketika itu (lapan syarat). Pertamanya 
(bahawa dia mensifatkannya selepas sebut jenisnya dan bagainya dengan sifat-
sifat yang berlain-lainan tujuan dengannya) sebagai berlainan yang jelas dan 
terdhabit muslam fih itu dengannya yang bukanlah asalnya tidak adanya, kerana 
mendekatkannya dengan nampak barang jualan. Keluar dengan kait yang pertama apa 
yang diambil mudah dengan mengabaikan sebutannya seperti garis hitam pada kelopak 
mata63 dan gemuk pada hamba, dan dengan kait kedua apa yang tidak terdhabit ia 
dengannya sepertimana telah lalu, dan dengan yang ketiga keadaan hamba itu kuat di 
atas kerja atau lemah atau pandai menulis atau buta huruf atau umpama itu, maka ia 
sifat yang berlainan tujuan dengannya sebagai lain yang zahir serta bahawa tidak wajib 
menyentuhnya kerana asalnya tidak adanya.  

 
ٌٍْ   ٌَِ ا ٌَُكاُ  أَْو َوْزٍ   ٌَِ ا  ( َِ ا ٌَْنِفً اْاَ َهااَةَ َعْن ُ  )أَْي اْاُ َ لَّي  ٌِِ   (أَْ  ٌَْذكَُل قَْدَلهُ  )ااثّانًِ  (َو  ) ِ ْ  َك

َوٌَِصحُّ َ لَُي اْاَ ِكٌِ  . ٌُوَزُ  ِاْلَ ِدٌِث اْاَ اّلِ أَّوَ  اْا َاِب، أَْو َعدٍّ  ٌَِ ا ٌُعَدُّ أَْو ذَْلعٍ  ٌَِ ا ٌُْذَلعُ قٌَِاً ا َعلَى َ ا قَْ لَُهَ ا
ٌَْلً  ٌْلُ ُ َك ٌُْ  . َوْزنًا َواْاَ ْوُزوِ  ااِّذي ٌَتَأَتّى َك ٌِْ  اْاَ ْوُزوِ  َعلَى َ ا ٌُعَدُّ اْاَك َ اُي إْطََلَ  اْْلَْصَ اِب َ َواَز َك َوَ َ َ  اإْلِ

ٌَْلً .  ًِ ِ ثِْلِ  َ ا ًِطا  ٌِ ِ  َ  . ٌَِصحُّ َكااّْلِاِ  ااّصِ َالِ : َوقٌَِ  .  َََل ٌَِصحُّ أَْ  ٌَُ لَّي  ًِ  ُتَاِت اْاِ ْ ِك َونَْ ِوِه َك َو ُّلِ
ِّقَِ  َعلَى اْاَ َ ّ ِ َوتََلاكُِ ِ ،  ِِ ََلِف االُّْؤاُِؤ ََل ٌَْ ُصُ   ِذَِاَك تَفَاُوٌت َكاْاقَْ حِ   َِكثَْلِة ااتّفَاُوِت  ًِ اْاِ ْ ِك َونَْ ِوِه  ِااث

ًٌْ ا،  َََل ٌَِصحُّ ااّ لَُي  ٌِِهَ ا إَّل  ِاْاَوْز ِ . َواْافُو ِ  ٌِْ  أَ ٌُْلهُ اانّْقدَ ِ َوَغ ًّ .  َواْ تَثْنَى اْاُ ْلَ انِ
711. Keduanya (bahawa disebutkan kadarnya) iaitu muslam fih (dengan apa yang 
menafikan jahil tentangnya) daripada sukat pada barang yang disukat atau timbang 
dari barang yang ditimbang kerana hadith yang lalu pada wawal bab ini, atau bilang 
pada barang yang dibilang atau ukur pada barang yang diukur kerana kias di atas apa 
yang sebelum keduanya. Sah salam barang yang disukat dengan timbang dan yang 
ditimbang yang boleh disukat dengan sukat. Al Imam menanggungkan itlak ashab 
Syafie harus sukat benda yang ditimbang di atas apa yang dikirakan sukat pada 
seumpamanya sebagai pendhabit. Maka tidak sah salam pada potongan kasturi dan 
umpamanya dengan sukat. Dikatakan sah ia seperti batu-batu permata yang kecil. 
Dibezakan ia dengan banyak perbezaan pada kasturi dan umpamanya dengan berat di 
atas tempatnya tambunannya*, bersalahan mutiara tidak terhasil perbezaan dengan 
demikian itu sama seperti gandum dan ful dan. Jurjani dan selainnya mengecualikan 
dua duit juga maka tidak sah salam pada keduanya melainkan dengan timbang.  
 

ٌُْ  ِاتََ ا ٌِِ   ًِ اْاِ ْكٌَاِ ،  ٌخِ َواْاِقثّاِء َواْا َاِذْنَ اِ  َوَ ا أَْش َ َ ذَِاَك ِ ّ ا ََل ٌَْ  ِطُ ُ اْاَك َوٌُْشتََلطُ اْاَوْزُ   ًِ اْا ِّطِ
ٌَْ  اْاعَدِّ َواْاَوْزِ  ُ ْفِ دٌ ِْلَنّ ُ .  َوََل ٌَْكِفً  ٌَِها اْاعَدُّ ِاَكثَْلِة ااتّفَاُوِت  ٌَِها.َكقََصِب اا ُّّكِل َواْا ُقُو ِ  َواْاَ ْ ُي  ٌَِها  َ
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َوٌَِصحُّ  ًِ االّْوِز َواْاَ ْوِز َوإِْ  اَْي ٌَِقّ  اْ تََِل ُ ُ َوْزنًا، َوَكذَا . ٌَْ تَاُا َ عَ ُ إاَى ِذْكِل اْاِ ْلِي  ٌَُوِلُث ِعّزةَ اْاُوُ ودِ 
ًٌَْل قٌَِاً ا َعلَى اْاُ  ُوِب َوااتّْ لِ  . َك

712. Disyaratkan timbang pada tembikai dan timun dan terung dan apa yang 
menyerupai demikian itu daripada barang yang tidak didhabit oleh sukat kerana 
renggangnya dari penyukat seperti tebu gula dan sayuran. Tidak memada padanya 
bilang kerana banyak perbezaan padanya. Menghimpunkan di antara bilang dan 
timbang padanya merosakkan kerana diperlukan bersamanya kepada menyebutkan 
jirim maka ia mewariskan payah ujud. Sah ia pada badam dan kelapa sekalipun tidak 
sedikit perbezaannya pada timbangan, begitu juga sukat kerana kias di atas bijian dan 
tamar. 
 

ٌُْ  ُ ْعتَادًا َككُوٍز ََل ٌُْعَلُف قَْدُل َ ا ٌََ يُ  ًٌَْل  ََ دَ ااّ لَُي، َواَْو َكاَ  َ اَلًّ إْ  اَْي ٌَكُْ  ذَِاَك اْاَك  َِإْ  َكاَ  . َواَْو َعٌَّ  َك
ٌُْ  ُ ْعتَادًا  ِأَْ  عُِلَف قَْدُل َ ا ٌََ ُي اَْي ٌَْف ُْد ااّ لَيُ  . َوٌَْل ُو تَْعٌٌِنُ ُ َكَ ائِِل ااشُُّلوِط ااّتًِ ََل َغَلَض  ٌَِها. اْاَك

713. Kalau dia menentukan satu sukatan rosak salam itu walaupun ianya tak 
bertempoh jika sukatan itu bukan sukatan biasa seperti kendi yang tidak diketahui kadar 
apa yang muat didalamnya. Maka jika sukatan itu sukatan biasa dengan bahawa 
diketahui kadar apa yang muat tidak rosak salam itu. Dilaghakan penentuannya seperti 
sekelian syarat-syarat yang tidak ada tujuan padanya. 
 

  ٌََِ ُب أَْ  . َِكْ ِل اْاُ ْهَ لَِة، أَْي َوْقُت ُ لُوِ  اْْلََ  ِ  (ُ َؤّ ًَل ذُِكَل َوْقُت َ ِ لِِّ   )ااّ لَُي  (إْ  َكاَ   ): ااثّاِاُث  (َو  )
وِي ِْلَنَّها َ ْعلُوَ ةٌ . ٌَْذكَُل اْاعَاقِدُ أََ ًَل َ ْعلُوً ا َواْْلََ ُ  اْاَ ْعلُوُي َ ا ٌَْعِل ُ ُ اانّاُس َكشُُهوِل اْاعََلِب أَْو اْافُْلِس أَْو االُّ

ٌُْلوِز َوهَُو نُُزوُ  ااّشْ ِس  ُْلَا اْاِ ٌَزاِ ، َو ِِعٌِد اْاكُفّاِل إْ  َعَل َ ُ اْاُ ْ ِلُ وَ  َواَْو . َ ْ  ُوَطةٌ  َوٌَِصحُّ ااتّأْقٌُِت  ِاانّ
ٌِْ  ِ ْنُهْي أَْو اْاُ تَعَاقِدَا ِ  .  َعْداَ

714. Ketiganya (jika adalah) salam itu (ditempohkan disebutkan waktu sampai 
tempohnya), maka wajib orang yang berakad itu menyebutkan satu tempoh masa yang 
maklum. Tempoh yang maklum itu adalah tempoh yang diketahui oleh orang ramai 
seperti bulan arab atau farsi atau Rom kerana ia diketahui lagi didhabitkan. Harus 
membuat waktu dengan nairuz iaitu turun matahari pada buruj mizan, dan sejauh orang-
orang kuffar jika orang-orang islam mengetahuinya walaupun oleh dua orang adil 
daripada mereka atau oleh dua yang berakad.  
 

ٌِْ  ِْلَنّ ُ عُْلُف ااّشْلعِ  ٌَْ  اْاِهََلاَ . َوذَِاَك  ِأَْ  ٌَقََي اْاعَْقدُ أَّوَ  ااّشْهلِ .  َِإْ  أُْطِلَ  ااّشْهُل ُ ِ َ  َعلَى اْاِهََلِ  َوهَُو َ ا  َ
َي   َِإْ  اْنَكَ َل َشْهٌل  ِأَْ  َوقََي اْاعَْقدُ  ًِ أَثْنَائِِ  َوااتّأِْ ٌُ   ِاْْلَْشُهِل َ َ َب اْا َاقًِ  َْعدَ اْْلَّوِ  اْاُ ْنَكِ ِل  ِاْْلَِهلِّة َوتُّ ِ

نَعَْي إْ  َوقََي اْاعَْقدُ  ًِ اْاٌَْوِي اْْلَِ ٌِل ِ ْ  ااّشْهِل اْكتَفَى  ِاْْلَْشُهِل  َْعدَهُ  ِأَِهلٍّة تَاّ ةً َكانَْت . اْْلَّوُ  ثَََلثٌَِ  ِ ّ ا  َْعدََها
.  أَْو نَاقَِصةً 

715. Jika diitlakkan “bulan” ditangungkan ia di atas bulan hilal iaitu apa yang di antara 
dua hilal kerana ia „uruf syara‟. Demikian itu dengan bahawa jatuh akad pada awal 
bulan. Maka jika terpecah bulan itu, dengan bahawa jatuh akad ditengah-tengahnya dan 
tempohan itu dengan beberapa bulan dikira baki tempohan itu selepas bulan pertama 
yang terpecah itu dengan anak-anak bulan dan disempurnakan bulan pertama itu 
kepada tiga puluh hari dari bulan yang selepasnya. Na‟am, jika akad itu jatuh pada hari 
terakhir bulan memada dengan bulan-bulan yang selepas selepasnya dengan anak-
anak bulan, sempurna adalah ia atau kurang.  
 

ٌِْلَها ِْلَنَّها عُْلُف ااّشْلعِ  ٌَْ أَاُونَك َعْ  اْْلَِهلِّة قُْ   }: قَاَ  تَعَااَى . َوااّ نَةُ اْاُ ْطلَقَةُ تُْ َ ُ  َعلَى اْاِهََلِاٌِّة دُوَ  َغ
ًَ َ َواقٌُِت ِالنّاِس َواْاَ ّجِ  َواَْو قَاََل  ًِ .  َواَْو قَاََل إاَى ٌَْوِي َكذَا أَْو َشْهِل َكذَا أَْو َ نَِة َكذَا َ ّ   ِأَّوِ  ُ ْزٍء ِ ْن ُ .{ِه
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ٌَْوِي َكذَا أَْو َشْهِل َكذَا أَْو َ نَِة َكذَا اَْي ٌَِصّح َعلَى اْْلََصّحِ، أَْو قَاََل إاَى أَّوِ  َشْهِل َكذَا أَْو آِ ِلِه َصّح َوُ ِ َ  َعلَى 
ٌُْلهُ   .اْاُ ْزِء اْْلَّوِ  َكَ ا قَااَ ُ اْا َ َِوّي َوَغ

716. “Tahun” yang semata-mata ditanggungkan di atas tahun hilal tidak selainnya 
kerana ia „uruf syara‟. Firman Allah taala “mereka bertanya kamu tentang anak bulan, 
katakan: ianya waktu bagi manusia dan haji”. Kalau mereka katakan : hingga hari sekian 
atau bulan sekian atau tahun sekian sampai tempoh ia dengan awal juzuk darinya. 
Kalau mereka berkata pada hari sekian atau bulan sekian atau tahun sekian tidak sah ia 
di atas yang paling sahih, atau mereka kata : hingga awal bulan sekian atau akhirnya 
sah ia dan ditanggungkan ia ke atas juzuknya yang pertama sepertimana dikatakan 
Bughawi dan selainnya.  
 

نَعَْي اَْو قَاَ  . َوٌُْ َ ُ  َعلَى اْْلَّوِ  ِ ْ  ذَِاَك ِاتََ قُِّ  اَِلْ ِي  ِ ِ . َوٌَِصحُّ ااتّأِْ ٌُ   ِاْاِعٌِد َوُ َ ادَ  َوَل ٌِيٍ َونَفَِل اْاَ ّجِ 
ْ عَةِ   . َْعدَ ِعٌِد اْاِفْطِل إاَى اْاِعٌِد ُ ِ َ  َعلَى اْْلَْ َ ى ِْلَنّ ُ ااِّذي ٌَِلً اْاعَْقدَ قَااَ ُ اْ ُ  ااّلِ

717. Sah menempohkan dengan hari raya dan bulan jumada dan rabi‟ dan nafar haji. 
Ditanggungkan di atas hari yang pertama dari demikian itu kerana tahkik nama itu 
padanya. Na‟am, kalau dia kata selepas hari raya fitrah : hingga hari raya, 
ditanggungkan ketas raya adha kerana ia yang mengiringi akad. Mengatakannya Ibnu 
Rif‟ah. 
 

 ِْلَّ  اْاَ ْعُ وَز ،أَْي ِعْندَ ُوُ وِب ااتّْ ِلٌيِ  (َ ْوُ ودًا ِعْندَ اَِلْ تِْ قَاِ   )اْاُ َ لُّي  ٌِِ   (أَْ  ٌَكُوَ   ): ااّلا ُِي  (َو  )
ٌْعُ ُ  ٌََْ تَنُِي ااّ لَُي  ٌِ ِ  تَاِء اَْي . َعْ  تَْ ِلٌِ ِ  ٌَْ تَنُِي  َ َطِب  ًِ َزَ ِ  ااّشِ  َِإذَا أَْ لََي  ًِ ُ ْنقَِطيٍ ِعْندَ اْاُ لُوِ  َكاالُّ

.  إْ  َكاَ   ًِ ٌَِد اْاَكا ِِل َوَكاَ  ااّ لَُي َ اَلًّ َصحّ ،نَعَيْ . َوَكذَا اَْو أَْ لََي ُ ْ ِلٌي َكا ًِلا  ًِ َعْ ٍد ُ ْ ِليٍ . ٌَِصحّ 
718. Keempatnya (bahawa adalah) muslam fih (ujud di sisi dihakkan) iaitu di sisi 
wajib diserahkan kerana apa yang tidak dapat diserahkan tertegah menjualnya, maka 
tertegah salam padanya. Maka apabila seorang membuat salam pada benda yang 
terputus di sisi sampai tempohnya seperti rutob pada masa musim sejuk tidak sah ia. 
Begitu juga kalau seorang islam buat salam dengan kafir pada hamba yang Islam. 
Na‟am, jika dia pada tangan kafir dan adalah salam itu tak bertempoh sah ia. 
 

ًَ أَّوُ  اْافَاِكَهِة اَْي ٌَِصحّ   َِإْ  َكاَ  . َواَْو ظُّ  تَْ ِصٌُ  اْاُ َ لِّي  ٌِِ   َِ َشقٍّة َعِظٌَ ٍة َكقَْدٍل َكثٌٍِل ِ ْ  اْا َاكُوَلِة َوِه
ٌْيِ َونَْ ِوِه ِ ْ  اْاُ عَاَ ََلتِ  َوإِْ   َعُدَْت . اْاُ َ لُّي  ٌِِ  ٌُوَ دُ  ِ َلٍَد آَ َل َصّح ااّ لَُي  ٌِِ  إْ  اُْعتٌِدَ نَْقلُ ُ َغاِا ًا ِ ْن ُ ِاْل َ

 ِ ٌْ ٌْ ِ . اْاَ َ ا َةُ ِاْلقُْدَلِة َعلَ . َوإَِّل  َََل ٌَِصحُّ ااّ لَُي  ٌِِ  ِاعَدَِي اْاقُْدَلِة َعلَ
719. Kalau disangkakan muslam fih dapat dihasilkan itu dengan kesulitan yang kuat 
seperti kadar yang besar daripada bakurah iatu buah-buahan yang awal tidak sah ia. 
Maka jika muslam fih didapati dinegeri lain sah salam padanya jika menjadi adat 
memindahkannya pada ghalibnya dari negeri itu untuk dijual dan umpamanya daripada 
bentuk-bentuk mu‟amalat, sekalipun jauh jaraknya kerana dikuasai di atasnya. Jika 
tidak, maka tidak sah salam padanya kerana ketiadaan kuasa di atasnya.  
 

ّ ِة،  َأَْش َ َ إْ ََلَس  َواَْو أَْ لََي  ٌَِ ا ٌَعُيُّ ُوُ ودُهُ  َاْنقََطَي َوْقُت ُ لُوِاِ  اَْي ٌَْنفَِ ْخ ِْلَّ  اْاُ َ لَّي  ٌِِ  ٌَتَعَلُّ   ِااذِّ
ٌَْ   َْ ِ ِ  َوااّصْ ِل َ تّى ٌُوَ دَ  ٌََُطاِاَب  ِِ  دَْ عًا ِالّ َللِ ،اْاُ ْشتَِلي  ِااثَّ  ِ  َواَْو َعِلَي قَْ َ  .   ٌََتََ ٌُّل اْاُ َ لُِّي  َ

ٌْيِ  . اْاَ ِ ّ ِ اْنِقَطاَع ُ ِعْندَهُ  َََل ِ ٌَاَل قَْ لَ ُ ِْلَنّ ُ اَْي ٌَْدُ ْ  َوْقُت ُوُ وِب ااتّْ ِل
720. Kalau dia melakukan salam pada apa yang umum ujudnya maka ia terputus pada 
waktu sampai tempohnya tidak terfasakh ia kerana muslam fih bergantung dengan 
zimmah maka ia menyerupai muflis pembeli dengan harga maka muslim diberi pilih di 
antara memfasakhkan dan sabar hingga ia didapati maka dia menuntutnya kerana 
menolakkan kemudharatan. Kalau dia tahu sebelum sampai tempoh akan putusnya di 
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sisi sampai tempoh maka tidak ada khiar sebelumnya kerana belum masuk waktu wajib 
penyerahan.  
 

ٌِْد  َِ َ ّ ٍ ٌَِعزُّ  ( ًِ اْا َاِاِب  )أَْ  ٌَكُوَ  ُوُ ودُهُ : َواْاَ اِ ُس  ِ ْ  اْْلَْزَ اِ ،  َََل ٌَِصحُّ  ٌَِ ا ٌَْندُُل ُوُ ودُهُ َكلَْ ِي ااّص
ٌِْ  . ُوُ ودُهُ  ٌِِ  َِلْنتِفَاِء اْاُوثُوِ   ِتَْ ِلٌِ  ِ  نَعَْي اَْو َكاَ  ااّ لَُي َ اَلًّ َوَكاَ  اْاُ َ لُّي  ٌِِ  َ ْوُ ودًا ِعْندَ اْاُ َ لِّي إاَ

َوََل  ٌَِ ا اَْو اْ تَْقَصى َوْصفُ ُ َعّز ُوُ ودُهُ َكااّْلِاِ  اْاِك َاِل . َِ ْوِ يٍ ٌَْندُُل  ٌِِ  َصّح َكَ ا  ًِ اَِلْ تِْقَصاءِ 
فَاِت  َواْاٌََواقٌِِت، َوَ اِلٌٍَة َوأُْ تَِها أَْو َ ااَتَِها أَْو َعّ تَِها أَْو َواَِدَها، أَْو َشاٍة َوَ ْ لَتَِها  َِإّ  اْ تَِ اَع ذَِاَك  ِااّصِ

 . اْاَ ْشُلوَطِة  ٌَِها نَاِدلٌ 
721. Kelimanya (bahawa ianya) ujud (pada kebanyakkan) masa-masa, maka tidak 
sah ia pada apa yang nadir ujudnya seperti daging buruan pada tempat yang payah 
ujud padanya kerana ternafi kejap dengan terhasil penyerahannya. Na‟am, kalau salam 
itu tak bertempoh dan adalah muslam fih ujud di sisi muslam ilaih pada tempat yang 
nadir ia padanya sah ia sepertimana pada menghabisi sifatnya. dan tidak sah ia pada 
keadaan yang kalau dia menghabisi sifatnya nescaya payah ujudnya seperti mutiara-
mutiara besar dan delima merah dan jariah serta saudara perempuannya atau emak 
saudaranya atau anaknya atau kambing serta anaknya. Maka himpunan demikian itu 
dengan sifat-sifat yang disyaratkan padanya adalah perkara yang nadir. 
 

إذَا َعقَدَا  َِ ْوِ يٍ ََل ٌَْصلُُح ِالتّْ ِلٌِي  (َ ْوِ ُي قَْ ِ ِ   ) ًِ ااّ لَِي اْاُ َؤّ ِ   (أَْ  ٌُْذَكَل  ): ااّ اِدُس  (َو  )
أَّ ا إذَا َصلَُح ِالتّْ ِلٌِي  .َكاْا َاِدٌَِة، أَْو ٌَْصلُُح َوِاَ ْ ِ  اْاُ َ لِّي  ٌِِ  ُ ْؤنَةٌ، ِاتَفَاُوِت اْْلَْغَلاِض  ٌَِ ا ٌَُلادُ ِ ْ  اْْلَْ ِكنَةِ 

: َوٌَْكِفً  ًِ تَْعٌٌِنِِ  أَْ  ٌَقُوَ  . َواَْي ٌَكُْ  ِاَ ْ ِلِ  ُ ْؤنَةٌ  َََل ٌُْشتََلطُ َ ا ذُِكَل، َوٌَتَعٌَُّ  َ َكاَ  اْاعَْقِد ِالتّْ ِلٌِي ِاْلعُْلفِ 
َوََل ٌَُكلُّف إْ َ اَلهُ إاَى . تَُ لُّي ِاً  ًِ  َْلدَِة َكذَا، إَّل أَْ  تَكُوَ  َك ٌَِلةً َك َْ دَادَ َواْا َْصَلِة  ٌََْكِفً إْ َ اُلهُ  ًِ أَّوِاَها

. َ ْنِزِا ِ 
722. Keenamnya (bahawa dia sebutkan) pada salam yang ditempohkan (tempat 
terima serahannya) apabila ia diakadkan pada tempat yang tidak sesuai untuk 
penyerahan seperti kawasan pedalaman atau sesuai tetapi ada kos membawa muslam 
fih kepadanya, kerana berlainan tujuan-tujuan pada apa yang dikehendaki daripada 
tempat-tempat itu. Adapun apabila ia sesuai untuk penyerahan dan tidak ada kos untuk 
membawa kepadanya maka tidak disyaratkan apa yang disebutkan itu dan tertentu 
tempat akad itu untuk penyerahan kerana „uruf. Memada pada menentukannya bahawa 
dia katanya : engkau serahkan kepada ku dinegeri sekian, melainkan negeri itu besar 
seperti Baghdad dan Basrah, maka memada menghadhirkannya pada awalnya. Tidak 
diberati menghadhirkannya kapada rumahnya. 
 

أَْو  ًِ أَّيِ َ َكا  ِشئْت ِ ْ   َلَِد َكذَا،  َِإْ  اتَّ َي اَْي ٌَُ ْز، َوإَِّل َ اَز، أَْو  ِ َلَِد   ًِ أَّيِ اْا ََِلِد ِشئْت،  ََ دَ،: َواَْو قَاَ  
 ًُّ ُهَ ا َكَ ا قَاَ  ااّشاِش َكذَا َو َلَِد َكذَا  ََهْ  ٌَْف ُدُ أَْو ٌَِصحُّ َوٌَْنِزُ  َعلَى تَْ ِلٌِي اانِّْصِف  ِكُّ ِ  َلٍَد؟ َوْ َهاِ ، أََص ُّ

ٌُْث ََل ٌَِصحُّ : قَاَ   ًِ اْاَ ْطلَِب . اْْلَّو ُ  ٌُْث ٌَِصحُّ َوتَْ ِلٌُ  ُ  ًِ َشْهِل َكذَا َ  ٌَْ  تَْ ِلٌِ ِ   ًِ  َلَِد َكذَا َ  َواْافَْلُ   َ
 َلَْو َعٌَّ  َ َكانًا  ََ ِلَب َوَ َلَا َعْ  َصََلِ ٌِّة ااتّْ ِلٌِي تَعٌََّ  أَْقَلَب . اْ تََِلُف اْا ََلِض  ًِ ااّزَ اِ  دُوَ  اْاَ َكا ِ 

.  َ ْوِ يٍ َصاِاحٍ اَ ُ َعلَى اْْلَْقٌَِس  ًِ ااّلْوَ ِة ِ ْ  ثَََلثَِة أَْوُ  ٍ 
723. Kalau dia katakan : pada mana-mana negeri kamu hendak, rosak ia, atau pada 
mana-mana tempat kamu hendak pada negeri sekian maka jika ianya luas tidak harus 
ia, jika tidak maka harus, atau dinegeri sekian dan negeri sekian, maka adakah ianya 
rosak atau sah dan ditempatkan di atas penyerahan setengahnya pada setiap negeri? 
Dua wajah, yang paling sahihnya sepertimana kata Syasyi adalah yang pertama. 
Katanya didalam Matlab : beza di antara penyerahannya pada negeri sekian sekira-kira 
ianya sah dan penyerahannya pada bulan sekian sekira-kira ia tidak sah adalah 
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berlainan tujuan pada masa tidak tempat. Maka kalau dia menentukan tempat maka ia 
runtuh dan keluar dari keadaan sesuai untuk penyerahan tertentu tempat sesuai yang 
paling dekat untuknya di atas yang paling kias didalam raudhah dari tiga wajah. 
 

ٌَْل َصاِاحٍ ِالتّْ ِلٌِي اْشتََلَط اْا ٌََاَ  َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  . أَّ ا ااّ لَُي اْاَ ا ُّ  ٌََتَعٌَُّ   ٌِِ  َ ْوِ ُي اْاعَْقِد ِالتّْ ِلٌيِ  نَعَْي إْ  َكاَ  َغ
ْ عَةِ  ٌَْلهُ تَعٌََّ   ِِ ََلِف اْاَ  ٌِيِ اْاُ عٌَِّ  ِْلَّ  ااّ لََي ٌَْق َُ  ااتّأِْ ٌَ   َقَ َِ  َشْلًطا ٌَتََ ّ ُ  تَأِْ ٌَل .ااّلِ   َِإْ  َعٌّنَا َغ

 .َواْاُ َلادُ  َِ ْوِ يِ اْاعَْقِد تِْلَك اْاَ َ لّةُ ََل نَْفُس َ ْوِ يِ اْاعَْقدِ . ااتّْ ِلٌِي،  ِِ ََلِف اْاَ  ٌِيِ 

724. Adapun salam yang tak bertempoh maka tertentu padanya tempat akadnya untuk 
penyerahan. Na‟am, jika ia tidak sesuai untuk penyerahan disyaratkan keterangan 
sepertimana kata Ibnu Rif‟ah. Maka jika mereka menentukan tempat lain tertentu ia, 
bersalahan barang jualan kerana salam menerima penangguhan maka ia menerima 
syarat yang mengandungi penangguhan penyerahan, bersalahan barang jualan. Yang 
dikehendaki dengan tempat akad adalah kawasan akad itu bukan diri tapak akad. 
 

ٌِْ   ِنَْفِ ِ  أَْو نَائِ ِِ  َلأَْس َ اِ  ااّ لَِي، َوهَُو ااثَّ ُ   ًِ  (أَْ  ٌَتَقَا ََ ا  ): ااّ ا ُِي  (َو  ) أَْي اْاُ َ لُِّي َواْاُ َ لُّي إاَ
ِ   )َ ْ ِلِس اْاعَْقِد قَْ ً ا َ ِقٌِقًٌّا  ِ  َكَ ا َ ّل  ًِ اْاِ ٌَاِل، إْذ اَْو تَأَّ َل  (قَْ َ  ااتّفَلُّ أَْو ااتَّ اٌُِل ِْلَّ  االُُّزوَي َكااتّفَلُّ

ٌِْ  َغَلُل  ّ ِة، َوِْلَّ   ًِ ااّ لَِي َغَلًلا  َََل ٌَُ يُّ إاَ ٌِْ  إْ  َكاَ  َلأُْس اْاَ اِ   ًِ ااذِّ ٌِْ   ِاادّ ٌْيِ اادّ اََكاَ   ًِ َ ْعنَى  َ
تَأِْ ٌِل َلأِْس اْاَ اِ ، َوََل  ُدّ ِ ْ  ُ لُوِ  َلأِْس اْاَ اِ  َكااّصْلِف،  َلَْو تَفَّلقَا قَْ لَ ُ أَْو أَْاَزَ اهُ  ََطَ  اْاعَْقدُ، أَْو قَْ َ  

 .تَْ ِلٌِي  َْعِ ِ   ََطَ   ٌَِ ا اَْي ٌُْق َْض َو ٌَِ ا ٌُقَا ِلُ ُ ِ ْ  اْاُ َ لِّي  ٌِِ  َوَصّح  ًِ اْا َاقًِ  ِِقْ ِط ِ 
725. Ketujuhnya : (bahawa menyerah dan menerima serahan) muslim dan muslam 
ilaih dengan diri sendiri atau naibnya akan kepala harta, iaitu harga, didalam majlis akad 
sebagai terimaserahan yang sebenar (sebelum berpisah) atau khiar kerana lazimnya 
sepertimana berpisah sepertimana telah lalu pada khiar, kerana kalau ia ditangguhkan 
nescaya ia pada makna jual hutang dengan hutang jika kepala harta itu didalam 
zimmah, dan kerana sabit gharar pada salam maka tidak dihimpunkan kepadanya 
gharar tangguhan kepala harta dan tidak dapat tidak dari tak bertangguhnya kepala 
harta itu sama seperti jual emas dengan emas. Maka kalau keduanya berpisah 
sebelumnya atau mereka melazimkannya batal akad itu, atau sebelum penyerahan 
sebahagiannya batal ia pada apa yang belum diterima dan ada apa yang membetulinya 
dari muslam fih, dan sah ia pada bakinya dengan agihannya.  
 

ٌِْ   ًِ اْاَ ْ ِلِس  َََل ٌَِصحُّ  ٌِْ   َِلأِْس اْاَ اِ  َوقَ ََ  ُ اْاُ َ لُّي إاَ ِ َ ا اَْو أََ اَ  اْاُ َ لُِّي اْاُ َ لَّي إاَ ًّ ٌِْد اْاَ ِقٌِق َوَ َلَا  ِقَ
ي َعْ  ِ َهِة  ٌِْ  ٌَُؤدِّ ٌَْ ْت قَْ ً ا َ ِقٌِقًٌّا،  َِإّ  اْاُ َ اَ  َعلَ ذَِاَك، َ َواٌء أَِذَ   ًِ قَْ ِ ِ  اْاُ ِ ٌُ  أَْي ََل، ِْلَّ  اْاَ َوااَةَ اَ

ٌِْ   َْعدَ قَْ ِ ِ   ِِإْذنِِ  َوَ لَّي  .نَْفِ ِ  ََل َعْ  ِ َهِة اْاُ َ لِّيِ  ٌِْ  أَْو ِ ْ  اْاُ َ لِّي إاَ نَعَْي إْ  قَ ََ  ُ اْاُ َ لُِّي ِ ْ  اْاُ َ اِ  َعلَ
ٌِْ   ًِ اْاَ ْ ِلِس َصحّ  . إاَ

726. Keluar dengan kaid “yang sebenar” oleh keadaan muslim menghiwalahkan kepala 
harta itu kepada muslam ilaih dan muslam ilaih menerima serahannya didalam majlis 
akad itu, maka demikian itu tidak sah, sama sahaja dia yang menghiwalahkan mengizin 
pada menerima serahannya atau tidak, kerana hiwalah bukannya terimaserahan yang 
sebenar, kerana muhal alaih membayar dari pihak dirinya bukan dari pihak muslim.  
Na‟am, jika muslim meneriserahan dari muhal „alaih atau dari muslam ilaih selepas dia 
menerimanya dengan izinnya dan dia meyerahkan kepadanya didalam majlis sah ia. 
 

ّ ةِ ،َوََل ٌُْشتََلطُ تَْعٌٌُِ  َلأِْس اْاَ اِ   ًِ اْاعَْقدِ  ٌْك ِدٌنَاًلا  ًِ :  َلَْو قَاَ  .   َْ  ااّصِ ٌُح َ َواُزهُ  ًِ ااذِّ أَْ لَْ ت إاَ
ٌنَاَل  ًِ اْاَ ْ ِلِس قَْ َ  ااتَّ اٌُِل َ اَز ذَِاَك ِْلَّ  اْاَ ْ ِلَس َ ِلٌُي اْاعَْقِد  َلَ ُ ُ ْكُ  ُ   َِإْ  . ِذّ تًِ  ًِ َكذَا ثُّي َعٌَّ  اادِّ

. تَفَّلقَا أَْو تََ اٌََلا قَْ لَ ُ  ََطَ  اْاعَْقدُ 
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727. Tidak disyaratkan menentukan kepala harta didalam akad bahkan yang sahih 
harusnya didalam zimmah. Maka kalau dia kata aku salamkan kepada kamu satu dinara 
didalam zimmah ku pada sekian, kemudian dia menentukan dinar itu didalam majlis 
sebelum khiar demikian itu harus kerana majlis adalah halaman akad maka baginya 
hukum akad. Maka jika keduanya berpisah atau khiar sebelumnya batal akad itu. 
 

اَُهَ ا َوََل ِْلََ ِدِهَ ا ِْلَنّ ُ ََل ٌَْ تَِ ُ  ااتّأِْ ٌَ ،  (أَْ  ٌَكُوَ  اْاعَْقدُ نَاِ ًزا ََل ٌَْدُ لُ ُ ِ ٌَاُل ااّشْلِط  ): ااثّاِ ُ   (َو  )
ٌِْد ااّشْلِط َعْ  ِ ٌَاِل اْاَ ْ ِلِس  َِإنّ ُ .َواْاِ ٌَاُل أَْعَظُي َغَلًلا ِ ْن ُ ِْلَنّ ُ َ انٌِي ِ ْ  اْاِ ْلِك أَْو ِ ْ  اُُزوِ  ِ   َواْ تُِلَز  ِقَ

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌٌْي َ ْوُصوٌف  ًِ {اْا ٌَِّعَاِ   ِاْاِ ٌَاِل َ ا اَْي ٌَتَفَّلقَا  }: ٌَثْ ُُت  ٌِِ  ِاعُُ وِي قَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ، َوااّ لَُي  َ
ّ ِة َكَ ا َ لّ  . ااذِّ

728. Kelapannya (bahawa adalah akad itu lulus, tidak dimasuki khiar syarat) bagi 
kedua mereka dan tidak bagi seorang dari mereka kerana ia tidak boleh menanggung 
tangguhan, dan khiar itu lebih besar gharar daripadanya, kerana ia menegah dari 
pemilikkan atau dari lazimnya. Dipelihara dengan kait “syarat” dari khiar majlis maka ia 
sabit padanya kerana umum katanya nabis s.a.w.m “dua orang yang berjual beli terikat 
dengan khiar selama mereka tidak berpisah”, dan salam itu jualan yang disifatkan 
didalam zimmah sepertimana yang telah lalu. 
 

ٌِْ  اْاُ َ لَّي  ٌِِ  اْاُ َؤّ َ  قَْ َ  َوْقِت ُ لُوِاِ   َاْ تَنََي اْاُ َ لُِّي ِ ْ  قَ ُوِاِ  ِا ََلٍض َصِ ٌحٍ : تَتِّ ةٌ  اَْو أَْ َ َل اْاُ َ لُّي إاَ
 ِأَْ  َكاَ  َ ٌََوانًا ٌَْ تَاُا ِاُ ْؤنٍَة اََها َوْقٌي أَْو َوْقَت إَغاَلٍة أَْو َكاَ  ثََ ًلا أَْو اَْ ً ا ٌُِلٌدُ أَْكلَ ُ ِعْندَ اْاَ ِ ّ ِ َطِلًٌّا أَْو 

 َِإْ  اَْي ٌَكُْ  ِاْلُ َ لِِّي َغَلٌض َصِ ٌٌح . َكاَ  ِ ّ ا ٌَْ تَاُا إاَى َ َكا  اَ ُ ُ ْؤنَةٌ َكاْاِ ْنَطِة اْاَكثٌَِلِة اَْي ٌُْ  َْل َعلَى قَ ُوِا ِ 
ي َغَلٌض َصِ ٌٌح  ًِ ااتّْعِ ٌِ  َكفَّكِ َلْهٍ  أَْو َ َ اٍ  أَْو ُ َ ّلِد   ًِ اَِلْ تِنَاعِ أُْ  َِل َعلَى قَ ُوِاِ  َ َواٌء أََكاَ  ِاْلُ َؤدِّ

 ََلاَءِة ِذّ تِِ  أَْي َلَ 
 َِإْ  أََصّل َعلَى َعدَِي قَ ُوِاِ  اَ ُ أََ ذَهُ . ، َكَ ا اْقتََ اهُ َكََلُي ااّلْوِض، ِْلَّ  َعدََي قَ ُوِاِ  اَ ُ تَعَنُّتٌ 64

ٌِْل اْا ََلاَءِة أُْ  َِل اْاُ َ لُِّي َعلَى قَ ُوِاِ ، أَْو . اْاَ اِكُي اَ ُ  َواَْو أَْ َ َل اْاُ َ لَّي  ٌِِ  اْاَ اّ   ًِ َ َكاِ  ااتّْ ِلٌِي ِا ََلٍض َغ
ْ َلاءِ  . ِا ََلِ َها أُْ  َِل َعلَى اْاقَ ُوِ  أَْو اإْلِ

729. Tatimmah. Kalau muslam ilaih menghadhirkan muslam fih yang ditempohkan 
sebelum waktu sampai tempohnya maka muslim enggan menerimanya kerana satu 
tujuan yang sah, dengan bahawa ianya haiwan yang perlu kepada kos yang berat atau 
waktunya waktu serangan musuh atau ianya tamar atau daging yang dia hendak 
memakannya di sisi sampai tempohnya dalam keadaan basah atau ianya daripada apa 
yang perlu kepada tempat yang kena kos seperti gandum yang banyak tidak dipaksa dia 
di atas menerimanya. Maka jika muslim itu tidak punya tujuan yang sah pada 
enggannya dipaksa dia di atas menerimanya samaada orang yang membayar itu punya 
tujuan yang sah pada menyegerakannya seperti merombakkan gadaian atau dhaman 
atau semata-mata bebas zimmahnya, atau tidak sepertimana yang dituntut kalam 
Raudh, kerana tidak menerimanya adalah degil. Maka jika dia berterusan di atas tidak 
menerimanya hakim mengambil untuk dia. Kalau dia menghadhirkan muslam fih yang 
tak bertempoh pada tempat penyerahan kerana selain tujuan bebas zimmah dipaksa 
muslim di atas menerimanya, atau kerana tujuan bebas zimmahnya dipaksa dia di atas 
menerima atau membebaskannya.  
 

ٌِْل َ َ ّ ِ ااتّْ ِلٌِي َوَطااَ َ ُ  ِاْاُ َ لِّي  ٌِِ  َوِانَْقِلِ  ُ ْؤنَةٌ َواَْي  ٌِْ   َْعدَ اْاَ ِ ّ ِ  ًِ َغ َواَْو َظِفَل اْاُ َ لُِّي  ِاْاُ َ لِّي إاَ
ٌِْ  اَْي ٌَْلَزْ  ُ اْْلَدَاُء َوََل ٌَُطاِا ُ ُ  ِِقٌَ تِ ِ  ٌِْل .ٌَتََ ّ ْلَها اْاُ َ لُِّي َعْ  اْاُ َ لِّي إاَ  َوإِْ  اْ تَنََي اْاُ َ لُِّي ِ ْ  قَ ُوِاِ   ًِ َغ
ِلِه  ِذَِاكَ   َِإْ  اَْي ٌَكُْ  اَ ُ َغَلٌض َصِ ٌٌح أُْ  َِل َعلَى . َ َ ّ ِ ااتّْ ِلٌِي ِا ََلٍض َصِ ٌحٍ اَْي ٌُْ  َْل َعلَى قَ ُوِاِ  ِاتََ لُّ

                                                 
64

. iaitu tidak kerana apa-apa tujuan, iaitu tidak memandang kepada apa-apa tujuan walaupun tujuan umpama bebas 

zimahnya memang terhasil.  
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ّ ةِ  ي َغَلٌض َصِ ٌٌح َكتَْ ِصٌِ   ََلاَءِة ااذِّ َواَْو اتّفََ  َكْوُ  َلأِْس َ اِ  ااّ لَِي  ِِصفَِة اْاُ َ لِّي . قَ ُوِاِ  إْ  َكاَ  ِاْلُ َؤدِّ
.  ٌِِ   َأَْ َ َلهُ َوَ َب قَ ُواُ ُ 

730. Kalau muslim mendapat muslam ilaih selepas sampai tempoh pada selain tempat 
penyerahan dan dia menuntutnya dengan muslam fih dan untuk memindahkannya ada 
kos dan muslim tidak menanggungnya dari muslam ilaih tidak lazim dia menunaikannya 
dan tidak boleh dituntut dia dengan nilainya. Jika muslim enggan menerimanya pada 
selain tempat penyerahan kerana tujuan yang sah tidak dipaksa dia di atas 
menerimanya kerana kemudharatannya dengan demikian itu. Maka jika dia tidak punya 
tujuan yang sah dipaksa dia menerimanya jika orang yang menunaikan itu punya tujuan 
yang sah seperti menghasilkan bebas zimmahnya. Kalau muafakat keadaan kepala 
harta itu dengan sifat muslam fih maka dia menghadhirkannya wajib menerimanya. 
 

ٌٍْ  "اْاَ ااَةُ ااّلاِهنَةُ " َوهَُو اُ َةً ااثُّ ُوُت، َوِ ْن ُ . ًِ ااّلْه ِ :  َْصٌ  + ٌٍْ  َ اِاٌٍّة َوثٌِقٍَة  ِدَ ، َوَشْلًعا َ ْعُ  َع
.  ٌَْ تَْو ًِ ِ ْنَها ِعْندَ تَعَذُِّل َو َائِ ِ 

731. Fasal pada gadaian. Ia pada bahasa adalah sabit, yang daripadanya “ َاِهن  ”الَ الَ ُ الرَّ
i.e keadaan yang sabit, dan pada syara‟ : menjadikan „ain yang jenis harta sebagai 
perteguhan hutang yang dibayarkan hutang itu darinya di sisi teruzur membayarnya.  
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  َ ْعنَاهُ  َاْلَهنُوا َواْق ُِ وا، ِْلَنّ ُ : قَاَ  اْاقَاِ ً . { َِلَهاٌ  َ ْق ُوَ ةٌ  }َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ
َوَ  َِل . { َتَْ ِلٌُل َلقَ ٍَة ُ ْؤِ نٍَة  }: َ ْصدٌَل ُ ِعَ  َ َزاًء ِالّشْلِط  ِاْافَاِء  ََ َل  َ ْ َل  اْْلَْ ِل َكقَْوِاِ  تَعَااَى 

  ٌِْ ٌِْ  َوَ لَّي َلَهَ  ِدْلَع ُ ِعْندَ ٌَُهوِدّيٍ ٌُقَاُ  اَ ُ أَ ُو ااّشْ ِي َعلَى ثَََلثٌَِ  َصاًعا ِ ْ   }ااّصِ ٌَ  أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
 .{َشِعٌٍل ِْلَْهِلِ  

732. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “maka gadaian yang diterima 
serahan”. Kata Qadhi: maknanya maka hendaklah kamu menggadai dan 
menerimaserahan” kerana ia masdhar yang dijadikan jaza‟ bagi syarat dengan fa‟ maka 
ia berjalan pada perjalanan amar seperti firman Allah taala “maka memerdekakan 
hamba” i.e hendaklah kamu merdekakan hamba, dan khabar dua kitab yang sahih 
“bahawa nabi s.a.w.m mengadaikan baju besinya di sisi seorang berbangsa Yahudi 
yang dipanggil Abu Syahm di atas tiga gantang gandum untuk keluarganya.  
 

ْ ََلِس : َواْاَوثَائُِ   ِاْاُ قُوِ  ثَََلثَةٌ  . َشَهادَةٌ َوَلْهٌ  َوَ َ اٌ ،  َااّشَهادَةُ ِاَ ْوِف اْاَ ْ ِد َواْْلَ َلاِ  ِاَ ْوِف اإْلِ
733. Perteguhan hak-hak itu tiga : saksian dan gadaian dan jaminan maka saksian itu 
kerana takutkan ingkar, dan dua lagi kerana takut muflis. 
 

ْكِ  اْْلَّوِ  َوهَُو اْاَ ْلهُوُ   َقَاَ  .َ ْلهُوٌ  َوَ ْلهُوٌ   ِِ  َوِصٌ َةٌ َوَعاقِدَا ِ : َوأَْلَكانُ ُ أَْل َعَةٌ   ):  َوقَْد  َدَأَ  ِِذْكِل االُّ
ٌْعُ ُ  ٌُْل َ ْقدُوٍل َعلَى (. َ اَز َلْهنُ ُ ) ِ ْ  اْْلَْعٌَاِ   (َوكُ ُّ َ ا َ اَز  َ ٌِْ  ِْلَنّ ُ َغ ٌٍْ  َواَْو ِ ّ ْ  هَُو َعلَ  َََل ٌَِصحُّ َلْهُ  دَ

تَْ ِلٌِ ِ ، َوََل َلْهُ  َ ْنفَعٍَة َكأَْ  ٌَْلَهَ   ُْكنَى دَاِلِه ُ دّةً ِْلَّ  اْاَ ْنفَعَةَ تَتْلَُف  َََل ٌَْ ُصُ   َِها اْ تٌِثَاٌ ، َوََل َلْهُ  
ٌْعَُها َكَوْقٍف َوُ َكاتٍَب َوأَّيِ َواَدٍ  ٌٍْ  ََل ٌَِصحُّ  َ . َع

734. Rukun-rukunnya empat : barang yang digadaikan dan hutang yang digadaikan 
padanya dan sighah dan dua orang yang berakad. Sungguhnya musannif mula dengan 
menyebutkan yang pertama iaitu barang yang digadaikan maka katanya : (setiap apa 
yang harus dijual) daripada „ain-„ain (harus menggadaikannya), maka tidak sah 
menggadaikan hutang walaupun kepada orang yang ia di atasnya kerana ia tidak 
dikuasai di atas menyerahkannya, dan tidak mengadaikan manfaat seperti bahawa dia 
menggadaikan manfaat tinggal pada rumahnya pada satu tempoh, kerana manfaat jadi 
binasa maka tidak terhasil perteguhan dengannya, dan tidak menggadaikan „ain yang 
tidak sah dijual seperti barang wakaf dan mukatab dan ummu walad.  
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ٌْيِ  ٌِْلِه َوٌُْق َُض  ِتَْ ِلٌِي كُلِِّ  َكَ ا  ًِ اْا َ ٌِْل اْاَ ْنقُوِ  . َوٌَِصحُّ َلْهُ  اْاَ َشاعِ ِ ْ  ااّشِلٌِك َوَغ  ٌََكُوُ   ِااتّْ ِلٌَِة  ًِ َغ
ٌِْل إْذِ  ااّشِلٌكِ . َو ِاانّْقِ   ًِ اْاَ ْنقُو ِ  ًَ اْاُ ْلتَِهُ   َِكْونِِ   ًِ ٌَِد . َوََل ٌَُ وُز نَْقلُ ُ  ِ َ ْذَ   َِإْ  َلِ   َِإْ  أَ َى اإْلِ

 .ااّشِلٌِك َ اَز َونَاَب َعْن ُ  ًِ اْاقَْ ِض، َوإِْ  تَنَاَزَعا نَّصَب اْاَ اِكُي َعْدًَل ٌَكُوُ   ًِ ٌَِدِه اَُهَ ا

735. Sah gadaian musya‟65 dari ahli syarikat dan selainnya. Diterimaserahannya 
dengan diserahkan semuanya sepertimana pada jualan, maka adalah ia dengan beri 
laluan pada barang yang tidak boleh dipindahkan dan dengan pindah pada yang boleh 
dipindahkan. Tidak harus memindahkannya tanpa izin rakan syarikatnya. Maka jika dia 
enggan mengizinkan maka jika pemegang gadai itu redha dengan keadaannya berada 
pada tangan rakan syarikat itu harus ia dan dia menggantikannya pada terimaserahan. 
Jika keduanya berbantah hakim melantik seorang adil yang barang itu pada tangannya 
untuk kedua mereka.  
 

ٌْعُُهَ ا  اْْلُواَى اْاُ دَ ُّل َلْهنُ ُ  َاِطٌ  : َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  َ ْنطُوِ  َكََلِي اْاُ َصنِِّف ُصوَلتَاِ  ََل ٌَِصحُّ َلْهنُُهَ ا َوٌَِصحُّ  َ
ٌْعُ ُ ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْا ََلِل ِْلَّ  ااّ ٌِّدَ قَْد ٌَُ وُت  َْ أَةً  ٌََْ طُُ  َ ْقُصودُ ااّلْه ِ  اْْلَْلُض : ااثّانٌَِةُ . َوإِْ  َ اَز  َ

ٌْعَُها َوََل ٌَُ وُز َلْهنَُها  .اْاَ ْزُلوَعةُ ٌَُ وُز  َ

736. Dikecualikan dari manthuk kalam musannif dua rupa masaalah yang tidak sah 
gadaian keduanya dan sah jualan keduanya. Pertamanya mudabbar, gadaiannya batil 
sekalipun harus menjualnya kerana padanya gharar kerana penghulunya terkadang 
mati terkejut maka batal maksud gadaian itu. Keduanya : bumi yang ditanam, harus 
menjualnya dan tidak harus menggadaikannya.  
 

ٌُْل ُ َ ٌٍِّز ََل ٌَُ وُز إْ َلادُ أََ ِدِهَ ا  ٌْعَُها اْْلََ ةُ ااّتًِ اََها َواَدٌ َغ َوِ ْ  َ ْفُهوِ ِ  ُصوَلةٌ ٌَِصحُّ َلْهنَُها َوََل ٌَِصحُّ  َ
ٌْيِ، َوٌَُ وُز  ِااّلْه ِ  ُُ اْاَ ْلهُوُ  ِ ْنُهَ ا َ ْوُصو ًا  َِكْونِِ  َ اِ نًا أَْو َ ْ ُ ونًا، . ِاْا َ  َوِعْندَ اْاَ اَ ِة ٌُ َاَعاِ ، َوٌُقَّوُي

ٌِْهَ ا  ِتِْلَك اانِّْ  َةِ   َِإذَا َكانَْت قٌَِ ةُ . ثُّي ٌُقَّوُي َ َي اْْلَ ِل  َااّزائِدُ َعلَى قٌَِ تِِ  قٌَِ ةُ اْْلَ ِل، َوٌَُوّزعُ ااثَّ ُ  َعلَ
ًْ ااثَّ  ِ  َ  .اْاَ ْلهُوِ  ِ ائَةً َوقٌَِ تُ ُ َ َي اْْلَ ِل ِ ائَةً َوَ ْ ِ ٌَ   َاانِّْ  َةُ  ِاْْلَثََْلِث  ٌََتَعَلُّ  َ  ُّ اْاُ ْلتَِهِ   ِثُلُث

737. Daripada mafhumnya satu rupa masaalah yang sah menggadaikannya dan tidak 
sah menjualkannya iaitu amah yang punya anak yang tidak mumayyiz, tidak harus 
menunggalkan satu daripada keduanya dengan jualan dan harus dengan gadaian. Di 
sisi hajat dijualkan kedua-duanya. Dinilai yang digadai daripada keduanya dalam 
keadaan dia disifatkan dengan keadaannya yang mengasuh atau yang diasuh 
kemudian dinilai dia bersama yang seorang lagi maka yang lebih di atas nilainya adalah 
nilai yang seorang lagi. Diagihkan harga itu di atas kedua-duanya dengan nisbah itu. 
Maka apabila nilai yang digadaikan seratus dan nilainya bersama dengan yang seorang 
lagi seratus lima puluh maka nisbah itu dengan tiga juzuk satu pertiga maka bergantung 
hak pemegang gadai dengan dua pertiga harga itu. 
 

ْكِ  ااثّانًِ َوهَُو اْاَ ْلهُوُ   ِِ   َقَاَ   ُوِ   ): ثُّي َشَلَع  ًِ االُّ ٌْنًا،  َََل .( ًِ اادٌُّ  أَْي َوَشْلطُ اْاَ ْلهُوِ   ِِ  َكْونُ ُ دَ
ٌِْل اْاَ ْ ُ ونَِة َكَ اِ  اْاِقَلاِض َواْاُ وِدعِ ِْلَنّ ُ تَعَااَى  ٌِْ  اْاَ ْ ُ ونَِة َكاْاَ ْ ُصو َِة َواْاُ ْ تَعَاَلِة، َوََل  ِ َ ٌَِصحُّ  ِاْاعَ
ٌِْلَها، َوِْلَنَّها ََل تُْ تَْو َى ِ ْ  ثََ ِ  اْاَ ْلهُوِ ، َوذَِاَك ُ َ اِاٌف ِا ََلِض  ذََكَل ااّلْهَ   ًِ اْاُ دَاٌَنَِة  َََل ٌَثْ ُُت  ًِ َغ

ٌْيِ  . ااّلْهِ  ِعْندَ اْا َ
738. Kemudian dia masuk pada rukun yang kedua iaitu apa yang digadaikan padanya, 
maka katanya (pada hutang-hutang). Artinya syarat apa yang digadaikan padanya 
adalah keadaannya hutang, maka tidak sah ia pada „ain yang dijamin seperti yang 

                                                 
65

.Barang yang dimiliki dengan peratusan, iaitu yang dikongsikan, tidak tertentu juzuknya, seperti tiga puluh peratus 

dari sebuah rumah. 



 186 

dirampas dan yang dipinjam, dan tidak pada „ain yang tidak dijamin seperti harta qiradh 
dan wadiah kerana Allah taala menyebutkan gadaian pada hutang maka tidak sabit ia 
pada selainnya, dan kerana „ain-„ain itu tidak dibayar dari harga barang yang 
digadaikan, yang mana demikian itu menyalahi tujuan gadaian. 
 

ًَ أَّ  اْاَواقَِف ٌَِقُف كُتُ ًا َوٌَْشِلطُ أَْ  ََل ٌَْ ُلَا ِ ْنَها ِكتَاٌب ِ ْ  ،ٌُْؤَ ذُ ِ ْ  ذَِاَك َ ْ أَاَةٌ َكثٌَِلةُ اْاُوقُوعِ : تَْن ٌِ ٌ   َوِه
َوَ عَّف . َوذَِاَك ََل ٌَِصحُّ َكَ ا َصّلَح  ِِ  اْاَ اَوْلِديُّ َوإِْ  أَْ تَى اْاقَفّاُ   ِِ ََل ِ ِ . َ َكا  ٌَْ  ِ َُها  ٌِِ  إَّل  َِلْه ٍ 

 َْعُ ُهْي َ ا أَْ تَى  ِِ  اْاقَفّاُ   ِأَّ  ااّلاِهَ  أََ دُ اْاُ ْ تَِ قٌَِّ ، َوااّلاِهُ  ََل ٌَكُوُ  ُ ْ تَِ قًّا إْذ اْاَ ْقُصودُ  ِااّلْهِ  اْاَو َاُء 
ٌِْل تَعَدٍّ َوََل تَْفِلٌٍط اَْي ٌَْ َ  ْ  َوَعلَى إْا َاِء ااّشْلِط ََل . ِ ْ  ثََ ِ  اْاَ ْلهُوِ  ِعْندَ ااتّلَِف، َوَهذَا اْاَ ْوقُوُف اَْو تَِلَف  ِ َ

ٌِْلِه  ََكأَنّ ُ قَاَ   . ََل ٌَْ ُلُا ُ ْطلَقًا: ٌَُ وُز إْ َلاُ  ُ  َِلْهٍ  َوََل  ِ َ
739. Tanbih. Diambil faham dari demikian itu satu masaalah yang kerap berlaku. Ianya 
bahawa seorang mewakafkan kitab-kitab dan mensyaratkan bahawa tidak dikeluarkan 
satu kitab darinya dari tempat yang ia disimpan padanya melainkan dengan gadaian, 
yang mana demikian itu tidak sah sepertimana dijelaskan Mawardi, sekalipun Qaffal 
memfatwakan sebaliknya. Sebahagian mereka mendhaifkan apa yang Qaffal fatwakan 
dengan bahawa orang yang menggadai itu adalah seorang daripada orang-orang yang 
berhak ke atas kitab yang diwakafkannya sedangkan penggadai itu bukanlah orang 
yang berhak66, kerana yang dimaksudkan dengan gadaian adalah pembayaran dari 
harga barang yang digadaikan di sisi binasa, sedangkan barang yang diwakafkan kalau 
binasa dengan tidak ada melampau had dan tidak ada cuai tidak didhaman. Di atas 
melaghakan syarat itu tidak harus mengeluarkannya dengan gadaian dan tidak dengan 
tanpa gadaian, maka seolah-olah dia berkata : tidak dikeluarkan ia tanpa kait. 
 

ٌِْل ذَِاَك اْاَ َ ّ ِ أَْ  ٌَُلدّهُ إاَى ،نَعَيْ   إْ  تَعَذَّل اَِلْنتِفَاعُ  ِِ   ًِ اْاَ َ ّ ِ اْاَ ْوقُوِف  ٌِِ  َوُوثَِ   َِ ْ  ٌَْنتَِفُي  ِِ   ًِ َغ
ِلٌ َ   .َ َ لِِّ   َْعدَ قََ اِء َ اَ تِِ  َ اَز إْ َلاُ  ُ َكَ ا أَْ تَى  ِِ   َْعُض اْاُ تَأَّ ِ

740. Na‟am, jika teruzur pengambilan manfaat dengannya pada tempat yang 
diwakafkan padanya dan diyakinkan orang yang mengambil manfaat dengannya pada 
selain tempat itu dapat memlangkannya kepada tempatnya selepas menunaikan 
hajatnya harus mengeluarkannya sepertimana difatwakan sebahagian ulamak mutakhir. 
 

ٌِْ  ااِّذي ٌُْلَهُ   ِِ  ثَََلثَةُ شُُلوٍط  ٌِْلِه َكنَفَقَِة َزْوَ تِِ   ًِ اْا َِد ِْلَّ  : َوٌُْشتََلطُ  ًِ اادّ اْْلَّوُ  َكْونُ ُ ثَا ِتًا  َََل ٌَِصحُّ  ِ َ
 ِ ٌْ ٌْ ِ : َوااثّانًِ  .ااّلْهَ  َوثٌِقَةُ َ ّ ٍ  َََل ٌَتَقَدُّي َعلَ َوااثّاِاُث .  َلَْو َ ِهََلهُ أَْو أََ دُهَُ ا اَْي ٌَِصحّ . َكْونُ ُ َ ْعلُوً ا ِاْلعَاقِدَ

ٌِْل ذَِاَك َكَ اِ  اْاِكتَا َِة، َوََل  َِ ْعِ  اْاَ عَااَِة قَْ َ  اْافََلاوِ ِ ْ  :  َكْونُ ُ ََلِزً ا أَْو آًٌَِل إاَى االُُّزوِي،  َََل ٌَِصحُّ  ًِ َغ
َوٌَُ وُز ااّلْهُ   ِااثَّ ِ   ًِ ُ دِّة اْاِ ٌَاِل ِْلَنّ ُ آٌٌِ  إاَى االُُّزوِي، َواْْلَْصُ   ًِ َوْ ِعِ  االُُّزوُي،  ِِ ََلِف َ اِ  . اْاعََ  ِ 

ٌِْ  . اْاِكتَا َِة َوُ ْعِ  اْاَ عَااَةِ  ٌُْث قُْلنَا َ لََك اْاُ ْشتَِلي اْاَ  ٌَِي ِاٌَْ ِلَك اْا َائُِي ااثَّ َ  َكَ ا أََشاَل إاَ َوَظاِهٌل أَّ  اْاَكََلَي َ 
َ ايُ   . اإْلِ

741. Disyaratkan pada hutang yang digadaikan padanya tiga syarat. Pertamanya : 
keadaannya sabit, maka tidak sah ia dengan selainnya seperti nafkah esok hari untuk 
isterinya kerana gadaian adalah perteguhan hak maka ia tidak mendahuluinya. 
Keduanya : keadaannya diketahui bagi dua yang berakad, maka kalau mereka atau 
seorang dari mereka jahilkannya tidak sah ia. Ketiganya : keadaannya lazim atau 
membawa keada lazim, maka tidak sah ia pada selain itu seperti harta kitabah, dan 
tidak upahan kerja sebelum selesai dari kerja. Harus gadaian pada harga didalam 
tempoh khiar kerana ia membawa kepada lazim, yan mana asal pada meletakkannya 
adalah lazim, bersalahan harta kitabah dan upah. Yang zahir bahawa sekira-kira kita 
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. kerana berpindah pemilikkan ke atas barang wakaf kepada Allah taala. 
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katakan pembeli memiliki barang jualan nescaya penjual memiliki harga sepertimana 
Imam isyaratkan kepadanya.  
 

ُوِ   (إذَا اْ تَقَّل ثُ ُوتَُها  )َوََل َ اَ ةَ ِاقَْوِ  اْاُ َصنِِّف  ّ ِة  )أَْي اادٌُّ ٌَْ  َكْونِِ  ،( ًِ ااذِّ   َْ  هَُو ُ ِ لٌّ إْذ ََل  َْلَ   َ
ٌَْل ُ ْ تَِقّلٍ َكاْْلُْ َلِة قَْ َ  اْ تٌِفَاِء اْاَ ْنفَعَةِ  ٌِْ  اْاُ ْ ِلِي َوأَْلِ  اْاِ نَاٌَِة، أَْو َغ ا َكثََ ِ  اْاَ  ٌِيِ اْاَ ْق ُوِض َودَ . ُ ْ تَِقلًّ

 ِ ٌْ ٌِْ  اْْلَِ ٌَل ْكنَ  .َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  االُّ

742. Tidak hajat kepada kata musannif (apabila tetap sabitnya) iaitu hutang (didalam 
zimmah), bahkan ia memudharatkan kerana tidak ada beza di antara keadaanya tetap 
seperti harga barang jualan yang diterima serahan dan hutang muslim dan imbuh 
jenayah atau yang tidak tetap seperti sewa sebelum disempurnakan manfaat. 
Musannnif diam dari dua rukun yang lain. 
 

ٌْيِ  ٌ َةُ  ٌَُْشتََلطُ  ٌَِها َ ا َ ّل  ٌَِها  ًِ اْا َ  َِإْ  شُِلَط  ًِ ااّلْهِ  ُ ْقتََ اهُ َكتَقَدُِّي اْاُ ْلتَِهِ   ِاْاَ ْلهُوِ  ِعْندَ . أَّ ا ااّصِ
تََزاُ ِي اْا َُلَ اِء أَْو شُِلَط  ٌِِ  َ ْصلََ ةٌ اَ ُ َكِإْشَهاٍد  ِِ  أَْو َ ا ََل َغَلَض  ٌِِ  َكأَْ  ٌَأْكَُ  اْاعَْ دُ اْاَ ْلهُوُ  َكذَا َصّح 

 . اْاعَْقدُ َواَ َا ااّشْلطُ اْْلَِ ٌلُ 

743. Adapun sighah maka disyaratkan padanya apa yang telah lalu pada sighah jual 
beli, maka jika disyaratkan pada gadaian akan kehendaknya seperti terdahulu 
pemegang gadai dengan barang gadaian di sisi bersesak tuan-tuan hutang, atau 
disyaratkan padanya maslahatnya seperti mengadakan saksi dengannya, atau apa 
yang tidak ada tujuan padanya seperti bahawa hamba yang digadaikan makan sekian 
makanan sah akad itu dan lagha syarat yang akhir.  
 

َوإِْ  شُِلَط َ ا ٌَُ لُّ اْاُ ْلتَِهَ  أَْو ااّلاِهَ  َكأَْ  ََل ٌُ َاعُ ِعْندَ اْاَ ِ ّ ِ أَْو أَّ  َ ْنفَعَتَ ُ ِاْلُ ْلتَِهِ  أَْو أَْ  تَْ دَُث َزَوائِدُهُ 
ْ ََلِ  ااّشْلِط  ِاْا ََلِض ِ ْن ُ  ًِ اْْلُواَى، َوِاتَ ٌَُِّل قَِ ٌِّة اْاعَْقِد  ًِ ااثّانٌَِِة،  َ ْلهُونَةً اَْي ٌَِصّح ااّلْهُ   ًِ ااثََّلِث إِلِ

 .َوِاَ َهااَِة ااّزَوائِِد َوَعدَِ َها  ًِ ااثّاِاثَةِ 

744. Jika disyaratkan apa yang memudharatkan pemegang gadai atau penggadai 
seperti bahawa ia tidak dijual di sisi sampai tempohnya atau bahawa manfaatnya bagi 
pemegang gadai atau bahawa pertambahannya yang baru timbul digadaikan tidak sah 
gadaian pada ketiga-tiga ini kerana syarat itu mencederakan tujuan gadaian pada yang 
pertama dan kerana berubah kehendak akad pada yang kedua dan kerana dijahilkan 
akan ujud tambahan-tambahan dan tidak ujudnya pada yang ketiga.  
 

ٌْيِ َونَْ ِوهِ  عِ َواَِلْ تِ َاِل َكَ ا  ًِ اْا َ ٌَْلهُ  .َوأَّ ا اْاعَاقِدَاِ   ٌَُْشتََلطُ  ٌِِهَ ا أَْهِلٌّةُ ااتّ َلُّ ًُّ أَ ًا َكاَ  أَْو َغ  َََل ٌَْلَهُ  اْاَوِا
ِ َواْاَ ْ نُوِ ، َوََل ٌَْلتَِهُ  اَُهَ ا إَّل ِاَ ُلوَلٍة أَْو ِغْ َطٍة َظاِهَلةٍ  ًّ   ٌََُ وُز اَ ُ ااّلْهُ  َواَِلْلتَِهاُ   ٌِِهَ ا ،َ اَ  ااّص ِ

ٌِْلِهَ ا .  دُوَ  َغ
745. Adapun dua orang yang berakad maka disyaratkan pada keduanya keahlian 
tabarru‟ dan ihtiar67 sepertimana pada jualan dan umpamanya maka tidak boleh wali 
bapa atau selainnya menggadaikan harta kanak-kanak dan orang gila dan tidak boleh 
memegang gadai untuk kedua mereka melainkan kerana dharurat atau untung yang 
zahir maka harus dia mengadaikan dan memegang gadai pada keduanya, tidak pada 
selain keduanya.  
 

ٌٍْ  أَْو نَْ ِو  ًَ ِ ّ ا ٌَْنتَِظُل ِ ْ  َغلٍّة أَْو ُ لُوِ  دَ ِ ثَااُُهَ ا ِالّ ُلوَلِة أَْ  ٌَْلَهَ  َعلَى َ ا ٌَْقتَِلُض ِاَ اَ ِة اْاُ ْؤنَِة ِاٌُو ِ
َوِ ثَااُُهَ ا  .ذَِاَك َكنَفَاِ  َ تَاعٍ َكاِ ٍد، َوأَْ  ٌَْلتَِهَ  َعلَى َ ا ٌُْقِلُ  ُ أَْو ٌَ ٌِعُ ُ ُ َؤّ ًَل ِاَ ُلوَلِة نَْهٍب أَْو نَْ ِوهِ 

                                                 
67

. Tabarru‟ iaitu membelanjakan harta untuk orang lain diatas jalan sukarela. Ikhtiar iaitu bebas membuat keputusan. 
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ٌِْ ، َوأَْ  ٌَْلتَِهَ  َعلَى  َ ِاْلِ ْ َطِة أَْ  ٌَْلَهَ  َ ا ٌَُ اِوي ِ ائَةً َعلَى ثََ ِ  َ ا اْشتََلاهُ  ِِ ائٍَة نَِ ٌئَةً َوهَُو ٌَُ اِوي ِ ائَت
 .ثََ ِ  َ ا ٌَ ٌِعُ ُ نَِ ٌئَةً ِاِ ْ َطةٍ 

746. Contoh menggadai dan memegang gadai kerana dharurat bahawa dia 
menggadaikan di atas apa yang dia hutangi kerana keperluan perbelanjaan untuk dia 
bayarkan dari apa yang dia tunggu daripada hasilan tanah atau sampai tempoh hutang 
atau umpama itu seperti laku barang yang tak laku dan bahawa dia memegang gadai di 
atas apa yang dia hutangkan atau dia jualkan bertempoh kerana dharurat rompakkan 
atau seumpamanya. Contoh menggadai dan memegang gadai kerana untung bahawa 
dia menggadaikan apa yang menyamai seratus di atas harga apa yang dia beli dengan 
seratus bertangguh yang mana ia menyamai dua ratus, dan bahawa dia memegang 
gadai di atas harga apa yang dia jualkannya bertangguh kerana untung  
 

ٌْيِ  ِِإْذٍ  ِ ْ  ااّلاِهِ  أَْو إْق َاٍض ِ ْن ُ ِ ّ ْ  ٌَِصحُّ َعْقدُهُ ِالّلْه ِ  َوِاْلعَاقِِد  .َوََل ٌَْلَزُي ااّلْهُ  إَّل  ِقَْ ِ ِ  َكَ ا َ ّل  ًِ اْا َ
َي إاَى اتَِّ اِد اْاقَا ِِض َواْاُ ْق ِِض  ٌِْلِه  ٌِِ  َكاْاعَْقِد ََل إنَا َةُ ُ ْق ٍِض ِ ْ  َلاِهٍ  أَْو نَائِ ِِ  ِائََّل ٌَُؤدِّ . إنَا َةُ َغ

747. Tidak lazim gadaian melainkan dengan terimaserahan sepertimana telah lalu 
pada jualan, dengan izin orang yang menggadai atau dengan dia menyenerahkan, 
daripada orang yang sah akadnya untuk gadaian. Boleh bagi dua orang yang berakad 
menggantikan orang lain padanya, sama seperti akad, tidak mengantikan orang yang 
memberi terima, daripada yang menggadai atau naibnya68, supaya tidak membawa 
kepada satu yang menerima serahan dan yang menyerahkan. 

 
ُ وعُ  ٌِِ   ) ُ وعُ قَْ َ  قَْ ِ ِ  .اْاُ ْلتَِهَ  أَْو نَائِ َ ُ  (َ ا اَْي ٌُْق ِْ  ُ  )أَْي اْاَ ْلهُوِ   (َوِالّلاِهِ  االُّ  َوٌَْ ُصُ  االُّ

ٌِْل  ِ ِ  ٍف ٌُِزٌُ  ِ ْلًكا َكِه ٍَة َ ْق ُوَ ٍة ِاَزَواِ  َ ِ ّ ِ ااّلْهِ ، َو َِلْهٍ  َ ْق ُوٍض ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اْا َ َوتَْقٌٌِدُهَُ ا .  ِتََصلُّ
ٌَْ ا ِ  ٌُْلهُ  .َوقَِ ٌّتُ ُ أَّ  ذَِاَك  ِدُوِ  قَْ ٍض ََل ٌَكُوُ  ُلُ وًعا . ِاْاقَْ ِض هَُو َ ا َ َزَي  ِِ  ااّش ًُّ َوَغ اَِكْ  نَقََ  اا ُّْ ِك

ًُّ َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ  .  َعْ  اانّّاِ َواْْلَْصَ اِب أَنّ ُ ُلُ وعٌ، َوَصّو َ ُ اْْلَْذَلِع
748. (Boleh orang yang menggadai rujuk pada) barang gadaiannya (selama dia 
belum menyerahkannya) kepada pemegang gadai atau naibnya. Terhasil rujuk itu 
sebelum terimaserahan dengan tasarruf yang menghilangkan milik seperti hibah yang 
telah diterimaserahan kerana hilang tempat gadaian, dan dengan gadaian yang telah 
diterimaserahan kerana bergantung hak orang lain dengannya. Mengkaitkan keduanya 
dengan terimaserahan adalah apa yang jazam dua syeikh dengannya. Kehendaknya 
bahawa demikian itu tanpa terimaserahan bukanlah rujuk, akan tetapi Subki dan 
selainnya menakalkan dari nas dan ashab Syafi'e bahawa ianya rujuk, dan Azrai‟e 
membilangnya betul yang mana ia yang muktamad.  
 

ًٌْ ا  ِِكتَا ٍَة َوتَْد ٌٍِل َوإِْ  َاٍ  ِْلَّ  َ ْقُصودََها اْاِعتُْ  َوهَُو ُ نَاٍف ِالّلْه ِ  ُ وعُ أَ َوََل ٌَْ ُصُ   َِوْطٍء . َوٌَْ ُصُ  االُّ
ِل َعِصٌٍل َوإِ َاِ  َلقٌِ ٍ   .َوتَْزِوٌجٍ ِاعَدَِي ُ نَا َاتِِهَ ا اَ ُ، َوََل  َِ ْوِت َعاقٍِد َوُ نُونِِ  َوإِْغَ ائِِ  َوتََ  ُّ

749. Terhasil rujuk juga dengan kitabah dan tadbir dan menghamilkan amah kerana 
maksud tiga ini adalah kemerdekaan hamba yang mana ia menafikan gadaian. Tidak 
terhasil ia dengan setubuh dan mengahwinkan kerana keduanya tidak menafikan 
gadaian, dan tidak dengan mati yang berakad dan gilanya dan pitamnya dan bertukar 
arak kepada cuka dan lari hamba. 
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. iaitu pemegang gadai tidak boleh menyuruh orang yang menggadai atau wakilnya untuk menerima serahan bagi 

pihaknya. 
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َف ٌُِزٌُ  ِ ْلًكا َكَوْقٍف أَْو ٌَْنقُُص ُ  ٌَْس ِاَلاِهٍ  َ ْق ٍِض َلْهٌ  َوََل َوْطٌء َوإِْ  َكانَْت ِ ّ ا ََل تَْ  َُ ، َوََل تََصلُّ َواَ
ٌء ِ ْ  َهِذِه ااتَّصلُّ َاِت إَّل إْعتَاُ  ُ وِ ٍل َوإٌََِلدُهُ  ًْ َوٌَْ َلُي قٌَِ تَ ُ َوْقَت إْعتَاقِِ  َوإِْ  َاِاِ ، . َكتَْزِوٌجٍ،  َََل ٌَْنفُذُ َش

ٌِْل َعْقٍد ِاِقٌَاِ َها َ قَاَ  ُ   .َواْاَواَدُ اْاَ اِصُ  ِ ْ  َوْطِء ااّلاِهِ  ُ لٌّ نَِ ٌٌب، َوََل ٌَْ َلُي قٌَِ تَ ُ . َوتَكُوُ  َلْهنًا َ َكانَ ُ  ِ َ

750. Penggadai yang telah menyerahkan barang gadaiannya tidak boleh 
mengadaikannya dan tidak menyetubuhinya sekalipun amah itu tidak boleh hamil, dan 
tidak melakukan tasarruf yang menghilangkan milik seperti wakaf atau 
mengurangkannya seperti mengahwinkan, maka tidak lulus suatu dari taarruf-tasarruf ini 
melainkan memerdekakan hamba oleh orang yang kaya dan menghamilkan amah, dan 
dia membayar nilainya pada waktu dia memerdekakan dan menghamilkan itu. Jadilah 
nilai itu gadaian pada tempatnya tanpa akad kerana ia berdiri pada tempatnya. Anak 
yang terhasil dari persetubuhan penggadai itu merdeka lagi mempunyai titihan, dan 
tidak dia membayar nilainya. 
 

ْعتَاَ  قَْوٌ   َِإذَا ُلدّ اَ َا،  ْعتَاُ  ِْلَّ  اإْلِ ٌََلدُ ََل اإْلِ ٌََلدُ ِاَكْونِِ  ُ ْعِ ًلا  َاْنفَّك ااّلْهُ  نَفَذَ اإْلِ َوإِذَا اَْي ٌَْنفُْذ اْاِعتُْ  َواإْلِ
ٌََلدُ  ِْعٌ  ََل ٌُْ ِكُ  َلدُّهُ  َِإذَا َزاَ  اْاَ  ُّ ثَ ََت ُ ْكُ  ُ  . َواإْلِ

751. Apabila memerdekakan dan membuat ummu walad itu tidak lulus kerana 
keadaannya papa lalu terombak gadaian itu luluslah membuat ummu walad itu, tidak 
memerdekakan kerana memerdekakan adalah kata-kata maka apabila ia ditolak 
laghalah ia sementara membuat emak anak adalah perbuatan tidak boleh menolaknya 
maka apabila hilang hak itu sabitlah hukumnya. 
 

ثُّي إْ  .  ََل  ِنَاٌء َوِغَلاٌس ِْلَنُّهَ ا ٌَْنقَُصاِ  قٌَِ ةَ اْْلَْلِض ،َوِالّلاِهِ  اْنتِفَاعٌ  ِاْاَ ْلهُوِ  ََل ٌَْنقُُص ُ َكُلكُوٍب َو ُْكنَى
. أَْ َكَ   ََِل اْ تِْلدَاِد اْاَ ْلهُوِ  اْنتِفَاعٌ ٌُِلٌدُهُ ااّلاِهُ  ِ ْن ُ اَْي ٌَْ تَِلدّ، َوإَِّل  ٌََْ تَِلدُّهُ، َكأَْ  ٌَكُوَ  دَاًلا ٌَْ كُنَُها

ٌِْ   ِاَِلْ تِْلدَاِد إْ  اتَّهَ  ُ   . َوٌَْشَهدُ َعلَ

752. Boleh penggadai memanfaatkan barang gadaian yang tidak mengurangkannya 
seperti menunggang dan mendiaminya, tidak membina binaan dan menanam pokok 
saka kerana keduanya mengurangkan nilai tanah. Kemudian jika termungkin ambilan 
manfaat yang dikehendaki oleh penggadai padanya tanpa meminta balik tidak dia 
meminta balik, jika tidak maka dia meminta balik seperti bahawa ianya rumah untuk dia 
diami. Pemegang gadai mengadakan saksi di atas penggadai dengan meminta balik itu 
jika dia mentohmahnya.  
 

ُ وعُ قَْ َ  . َواَ ُ  ِِإْذِ  اْاُ ْلتَِهِ  َ ا َ نَْعنَاهُ ِ ْن ُ  ِ  االُّ ِف ااّلاِهِ  َكَ ا ِاْلُ َوّكِ ْذِ  قَْ َ  تََصلُّ َواَ ُ ُلُ وعٌ َعْ  اإْلِ
ِف اْاَوِكٌ ِ  لُ ُ . تََصلُّ ِف َوِكٌٍ  َعَزاَ ُ ُ َوّكِ  . َِإْ  تََصّلَف  َْعدَ ُلُ وِعِ  اَ َا تََصلُّ ُ ُ َكتََصلُّ

753. Boleh dia dengan izin pemegang gadai apa yang kita tegah dia darinya. Boleh 
pemegang gadai rujuk dari izin sebelum tasarruf pengadai sepertimana boleh tuan wakil 
rujuk sebelum tasarruf wakil. Maka jika pengadai tasarruf selepas rujuk pemegang gadai 
lagha tasarrufnya sama seperti tasarruf wakil yang tuan wakilnya memecatnya.  
 

َوََل ٌُْ نَُي ِ ْ  َ ْصلََ ِة . َوَعلَى ااّلاِهِ  اْاَ اِاِك ُ ْؤنَةُ اْاَ ْلهُوِ  َكنَفَقَِة َلقٌٍِ  َوَعْلِف دَا ٍّة َوأُْ َلِة َ ْقًِ أَْشَ الٍ 
.  َوهَُو أََ انَةٌ  ٌَِِد اْاُ ْلتَِه ِ .اْاَ ْلهُوِ  َكفَْصٍد َوِ َ اَ ةٍ 

754. Kena di atas penggadai perbelanjaan barang gadaian seperti saraan hamba dan 
umpan haiwan tunggangan dan upah jirus pokok. Tidak boleh ditegah dari maslahat 
barang gadaian seperti petik dan bekam. Ianya amanah pada tangan pemegang gadai. 
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ي  ) ِِ ثٍْ  َوََل قٌَِ ٍة إذَا تَِلَف  (َوََل ٌَْ َ نُ ُ اْاُ ْلتَِهُ   )   ٌََْ َ نُ ُ ِ ٌنَئٍِذ ِاُ ُلواِ ٌَِدِه َعْ  ، ِااتّْفِلٌطِ  (إَّل  ِااتّعَدِّ
ٌِْ  َوٌَُصدُّ  اْاُ ْلتَِهُ   ًِ دَْعَو  ااتّلَِف  ٌَِِ ٌنِ ِ . اْْلََ انَةِ  ٌء ِ ْ  اادّ ًْ َوََل ٌَُصدُّ   ًِ ااّلدِّ ِعْندَ . َوََل ٌَْ قُطُ  ِتَلَِفِ  َش

. اْْلَْكثَِلٌَ  َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ 
755. (Pemegang gadai tidak mendhaman) dengan seumpama dan tidak dengan nilai 
apabila ia binasa, (melainkan dengan melampau) dengan melebihi batasan maka dia 
mendahamannya ketika itu kerana keluarnya tangannya dari amanah. Tidak gugur 
dengan binasanya oleh suatu daripada hutang. Dibenarkan pemegang gadai pada 
dakwa binasa dengan sumpahnya. Tidak dibenarkan dia pada pemulangan di sisi 
kebanyakan ulamak yang mana ia yang muktamad. 
 

َ   ٌَِِ ٌنِِ  إَّل اْاُ ْلتَِهَ  َواْاُ ْ تَأِْ لَ : َ ا ِطٌ   .كُ ُّ أَِ ٌٍ  ادَّعى ااّلدّ َعلَى َ ْ  ائْتََ نَ ُ ُصدِّ

756. Dhabit. Setiap orang amanah yang mendakwa telah memulangkan barang 
kepada orang yang mengamanahkannya dibenarkan dia dengan sumpahnya melainkan 
pemegang gadai dan penyewa. 
 

ٌِْ  ااِّذي تَعَلَّ   ِِ  ااّلْهُ   ( َْعَض اْاَ ّ ِ  ) َِ ْعنَى أَدّ ، ااّلاِهُ   (َوإِذَا قََ ى  ) أَْي اَْي ٌَْنفَّك  (اَْي ٌَْ ُلْا  )أَْي اادّ
(  ًَ ٌء ِ ْ  ااّلْهِ  َ تّى ٌَْقِ  ًْ َي  (َش ٌِْ  َكَلقَ َِة اْاُ َكاتَبِ  (َ ِ ٌعَ ُ  )أَْي ٌَُؤدِّ  َوٌَْنفَكُّ .ِاتَعَلُِّقِ   ِكُّ ِ ُ ْزٍء ِ ْ  اادّ

 ِ ٌْ ًٌْ ا  ِفَْ خِ اْاُ ْلتَِهِ  َواَْو  ِدُوِ  ااّلاِهِ  ِْلَّ  اْاَ ّ  اَ ُ، َو ِاْا ََلاَءِة ِ ْ  َ ِ ٌيِ اادّ
 .أَ

757. (Apabila)penggadai (membayar sebahagian hak) iaitu hutang yang bersangkut 
gadaian dengannya (tidak keluar) iaitu tidak terombak (sedikitpun daripada gadaian 
itu hingga dia membayar semuanya) kerana bersangkut gadaian itu dengan setiap 
juzuk daripada hutang itu, sama seperti tengkok hamba mukatab. Terombak ia juga 
dengan pemegang gadai memfasakhkan walaupun penggadai tidak, kerana hak itu 
miliknya, dan dengan bebasnya dari semua hutang. 
 

ٌٍْ  َونِْصفَ ُ  ِ َ َل  ًِ َصْفقٍَة أُْ َل   َ َِلَ  ِ ْ  أََ ِدِهَ ا اْنفَّك قِْ طُ ُ ِاتَعَدُِّد ااّصْفقَِة  ِتَعَدُِّد  َواَْو َلَهَ  نِْصَف َعْ ٍد  ِدَ
ٌِْ  اْنفَّك نَِصٌ ُ ُ ِاتَعَدُِّد ااّصْفقَِة  ِتَعَدُِّد اْاعَاقِدِ  .اْاعَْقدِ  ٌٍْ   َ َِلَ  أََ دُهَُ ا ِ ّ ا َعلَ ٌِْ  . َواَْو َلَهنَاهُ  ِدَ َواَْو َلَهنَ ُ ِعْندَ اثْنَ

 ِ ٌْ ٌِْ  أََ ِدِهَ ا اْنفَّك قِْ طُ ُ ِاتَعَدُِّد ُ ْ تَِ ّ ِ اادّ .  َ َِلَ  ِ ْ  دَ
758. Kalau seorang menggadaikan setengah dari seorang hamba pada satu hutang 
dan setangah lagi pada hutang yang lain didalam kontrak yang lain maka dia bebas dari 
satu daripada keduanya terombak agihannya kerana berbilang urusniaga dengan 
berbilang akad. Kalau dua orang menggadaikannya pada satu hutang maka seorang 
dari mereka bebas daripada hutang yang sabit di atasnya terombaklah habuannya 
kerana berbilang urusniaga dengan berbilang orang yang berakad. Kalau seorang 
menggadaikannya di sisi dua orang maka dia bebas dari hutang seorang daripada 
keduanya terombaklah agihannya kerana berbilang orang yang berhak kepada hutang 
itu. 
 

ٌِْ   ًِ َصْفقٍَة َوَ لَّي أََ دَهَُ ا اَ ُ َكاَ  َ ْلهُونًا َعلَى َ ِ ٌيِ اْاَ اِ  َكَ ا اَْو :  ُُلوعٌ  اَْو َلَهَ  َشْ ٌا آَ َل َعْ دَ
ثِ .َ لَّ ُهَ ا َوتَِلَف أََ دُهَُ ا َواَْو َ اَت .  َواَْو َ اَت ااّلاِهُ  َعْ  َوَلثٍَة  َفَدَ  أََ دُهُْي نَِصٌ َ ُ اَْي ٌَْنفَّك َكَ ا  ًِ اْاُ َوّلِ

ٌْنِِ ، َوإِْ   ثُ ُ  َْعَض دَ ٌِْ  اَْي ٌَْنفَّك نَِصٌ ُ ُ َكَ ا اَْو ُو َِّى ُ َوّلِ اْاُ ْلتَِهُ  َعْ  َوَلثٍَة  َُو َِّى أََ دُهُْي َ ا ٌَُ صُّ ُ ِ ْ  اادّ
ْ عَةِ  . َ ااََف  ًِ ذَِاَك اْ ُ  ااّلِ

759. Cabangan. Kalau seorang menggadaikan kepada seorang lain akan dua hamba 
didalam dua akad dan dia menyerahkan seorang daripada dua hamba itu kepadanya 
adalah ia digadaikan di atas semua harta itu sepertimana kalau dia menyerahkan kedua 
hamba itu dan binasa seorang daripadanya. Kalau mati penggadai meninggalkan 
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beberapa waris maka seorang daripada mereka menebus habuannya tidak terombak ia 
sepertimana ada yang mewariskan. Kalau pemegang gadai mati meninggalkan 
beberapa warith maka disempurnakan bagi seorang daripada mereka hutang yang 
khusus dengannya tidak terombak habuannya sepertimana kalau disempurnakan bagi 
yang mewariskan sebahagian hutangnya, sekalipun Ibnu Rif‟ah menyalahi pada 
demikian itu. 
 

َ  ااّلاِهُ  اْاَ اِاُك  ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُي : تَتِّ ةٌ  اَْو اْ تَلََف ااّلاِهُ  َواْاُ ْلتَِهُ   ًِ أَْصِ  ااّلْهِ  أَْو  ًِ قَْدِلِه ُصدِّ
عٍ .َ ا ٌَدِّعٌِ  اْاُ ْلتَِه ُ  ٌْيٍ  َِإْ  اْ تَلَفَا  ًِ اْشتَِلاِطِ   ٌِِ  أَْو .  َهذَا إْ  َكاَ  َلْهَ  تَ َلُّ أَّ ا ااّلْهُ  اْاَ ْشُلوطُ  ًِ  َ

ٌْيِ إذَا اْ تَلَفَا  ٌَِها ٌَْل اْْلُواَى  ٌََتََ ااَفَاِ   ٌِِ  َكَ ائِِل ُصَوِل اْا َ ٍء ِ ّ ا َ ّل َغ ًْ ٌِْ  َواْ تَلَفَا  ًِ َش .  اتّفَقَا َعلَ
760. Tatimmah. Kalau penggadai dan pemegang gadai berselisih pada asal gadaian 
atau pada kadarnya dibenarkan pengadai yang juga pemilik dengan sumpahnya kerana 
asalnya tidak ujud apa yang didakwa oleh pemegang gadai. Ini apabila gadaian itu 
gadaian sukarela. Adapun gadaian yang disyaratkan didalam jualan maka jika kedua 
mereka berselisih pada mensyaratkannya didalam jualan atau mereka sepakat di 
atasnya dan berselisih pada suatu daripada apa yang telah lalu itu selain yang pertama 
maka kedua mereka bersumpah-sumpah padanya sama seperti sekelian rupa-rupa 
masaalah jualan apabila kedua mereka berseselisih padanya.  
 

 .َواَْو ادَّعى أَنُّهَ ا َلَهنَاهُ َعْ دَهَُ ا  ِِ ائٍَة َوأَْق ََ اهُ َوَصدّقَ ُ أََ دُهَُ ا،  َنَِصٌ ُ ُ َلْهٌ   َِ ْ ِ ٌَ  ُ َؤاَ ذَةً اَ ُ  ِِإْقَلاِلهِ 
َها َعْ  ااتُّْهَ ةِ  ٌِْ  ِاُ لُّوِ ُب ِاَ ا َ ّل، َوتُْق َُ  َشَهادَةُ اْاُ َصدِّ  َعلَ  .َوَ لََف اْاُ َكذِّ

761. Kalau seorang mendakwa bahawa dua orang menggadaikannya kepadanya 
hamba mereka dengan seratus dan mereka telah menyerahkan kepadanya, dan 
seorang dari mereka membenarkannya maka habuannya adalah gadaian pada lima 
puluh kerana mengenakan dia dengan ikrarnya. Orang yang mendustakan bersumpah 
kerana apa yang telah lalu. Diterima saksian orang yang diperbenarkan di atasnya 
kerana sunyinya dari tohmahan. 
 

َغَصْ تَ  أَْو أَقَ َْ تُ  َعلَى ِ َهٍة أُْ َل  : َواَْو اْ تَلَفَا  ًِ قَْ ِض اْاَ ْلهُوِ  َوهَُو  ٌَِِد َلاِهٍ  أَْو ُ ْلتَِهٍ  َوقَاَ  ااّلاِهُ  
َ   ٌَِِ ٌنِ ِ   .َكِإَعاَلٍة، ُصدِّ

762.  Kalau kedua mereka berselisih pada terima serahan barang gadaian walhal ia 
berada pada tangan penggadai atau pemegang gadai, kata penggadai : kamu 
merampasnya atau aku menyerahkannya dari jaan lain seperti pinjam, dibenarkand dia 
dengan sumpahnya. 
 

ٌِْ  أَْافَاِ  َ ثًََل  ِأََ ِدِهَ ا َلْهٌ   َأَدّ  أَْافًا َوقَاَ   َ   ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَنّ ُ أَْعلَُي  ِقَْصِدِه : َوَ ْ  َعلَ ٌْت  َعْ  أَْاِف ااّلْهِ ، ُصدِّ أَدّ
ٌِْفٌِّة أَدَائِ ِ  ٌْئًا َ عَلَ ُ َعّ ا َشاَء ِ ْن ُ . َوَك َُ َوإِْ  اَْي ٌَْنِو َش . اَي

763. Orang yang ada di atasnya dua ribu sebagai contoh, pada satu daripada dua ribu 
itu ada gadaian, maka dia membayar seribu dan berkata : aku bayarya dari seribu 
gadaian itu, dibenarkan dia dengan sumpahnya kerana ia lebih tahu dengan kasadnya 
dan kaifiat bayarannya. Jika dia tidak niatkan apa-apa dia menjadikannya dari apa yang 
dia hendak daripada keduanya. 
 

ٌُْ   َِزَوائِِد ااتِّلَكةِ  ٌٌْ  تَعَلَّ   ِتَِلَكتِِ  َكَ ْلهُوٍ  َوََل ٌَْ نَُي ااتّعَلُُّ  إْلثًا  َََل ٌَتَعَلُّ  اادّ ٌِْ  دَ َوِاْلَواِلِث . َوَ ْ  َ اَت َوَعلَ
 ِ ٌْ ٌٍْب تَِلَف ثََ نُ ُ . إْ َ اكَُها  ِاْْلَقَّ ِ ِ ْ  قٌَِ تَِها َواادّ ٌٌْ   ِنَْ ِو َلدِّ َ  ٌِيٍ  ِعَ ٌَْ   ََظَهَل دَ  َواَْو تََصّلَف اْاَواِلُث َوََل دَ

ُف ِْلَنّ ُ َكاَ  َ ائِ ًا اَ ُ  ًِ ااّظاِهلِ  ٌُْ   ِأَدَاٍء أَْو إْ َلاٍء أَْو نَْ ِوِه  ُِ َخ ااتَّصلُّ . َواَْي ٌَْ قُْط اادّ
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764. Orang yang mati dan di atasnya ada hutang yang bersangkut dengan 
peninggalannya seperti barang gadaian dan sangkutan itu tidak menegah pusaka maka 
tidak bersangkut hutang itu dengan peninggalan yang selebihnya. Boleh waris 
menahannya dengan yang paling rendah daripada nilainya dan hutang itu. Kalau waris 
melakukan tasarruf dan tidak ada hutang yang zahir maka zahir satu hutang dengan 
umpama pemulangan barang jualan dengan sebab „aib yang telah binasa harganya dan 
tidak gugur hutang itu dengan bayaran atau ibra‟ atau umpamanya difasakhkan tasarruf 
itu kerana ia meliputinya pada zahir. 
 

 }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْوا  تَعَااَى  . َوهَُو اُ َةً اْاَ ْنُي َوَشْلًعا اْاَ ْنُي ِ ْ  ااتَّصلُّ َاِت اْاَ اِاٌّةِ  ًِ اْاَ ْ لِ :  َْصٌ  +
ٌِْ  اْاَ  ُّ َ ِفًٌها } : وقَْوا  تَعَااَى . اْْلٌَةَ  {َواْ تَلُوا اْاٌَتَاَ ى َ تّى إذَا  َلَ ُوا اانَِّكاَح  . اْْلٌَةَ {  َِإْ  َكاَ  ااِّذي َعلَ

765. Fasal pada hijiri i.e sekatan urus niaga. Ia pada lughah adalah tegah, dan pada 
syara‟ tegahan dari tasarruf harta. Asal padanya firman Allah taala “dan ujilah anak-
anak yatim hingga apabila mereka sampai had nikah. . .”, dan firman Allah taala “maka 
jika orang yang sabit hak di atasnya seorang yang safih. . .”. 
 

نَْوعٌ شُِلَع ِاَ ْصلََ ِة : َواْاَ ْ ُل نَْوَعاِ  . (ِ تّةٌ  )َ َ اَعٍة اْاَ ْذكُوُل ِ ْنَها هُنَا  (َعلَى  )ٌُْ َلُب  (َواْاَ ْ ُل  )
ٌْلِ  ٌِْ ، َونَْوعٌ شُِلَع ِاَ ْصلََ ِة اْا َ . اْاَ ْ ُ وِل َعلَ

766. Hijir dikenakan (ke atas) sekumpulan orang yang disebutkan disini daripadanya 
(enam). Hijir itu dua bagai : hijir yang disyara‟kan untuk maslahat orang yang dihijir, dan 
satu bagai lagi disyara‟kan untuk maslahat orang lain. 
 

ِ  )اْْلَّوُ  اْاَ ْ ُل َعلَى :  َاانّْوعُ اْْلَّوُ  ااِّذي شُِلَع ِاَ ْصلََ ِة نَْفِ ِ  ٌُْ َلُب َعلَى ثَََلثٍَة  َقَْط  ًّ أَْي ااّصِ ٌِل  (ااّص ِ
ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى َواَْو ُ َ ًٌِّزا إاَى  ُلُوِغِ ،  ٌََْنفَكُّ  ََِل قَاٍض ِْلَنّ ُ َ ْ ٌل ثَ ََت  ََِل قَاٍض  َََل ٌَتََوقُّف َزَوااُ ُ َعلَى  َّكِ 

ٌَْ اِ  . َوَع َّل  ًِ اْاِ ْنَهااِ َكَكثٌٍِل  ِ ُلُوِغِ  َلِشٌدًا .قَاٍض  ٌَْس اْ تََِل ًا  َْ  َ ْ  َع َّل  ِااثّانًِ أََلادَ : قَاَ  ااّش َواَ
، َوَ ْ  َع َّل  ِاْْلَّوِ  أََلادَ َ ْ َل ااّصِ َا، َوَهذَا أَْواَى ِْلَّ  ااّصِ َا َ  ٌَب ُ ْ تَِق ٌّ  ِاْاَ ْ ِل َوَكذَا ااتّْ ِذٌلُ  ًّ ْطََلَ  اْاكُلِّ . اإْلِ

 .َوأَْ َكاُ ُهَ ا ُ تَ َاٌَِلةٌ 

767. Maka bagai pertama yang disyaratkan untuk maslahat dirinya dikenakan ke atas 
tiga sahaja. Pertamanya hijir ke atas (kanak-kanak) iaitu yang kecil lelaki adalah dia 
atau perempuan walaupun yang mumayyiz hingga kepada balighnya. Maka ia terombak 
tanpa kadhi, maka tidak terhenti hilangnya di atas pembatalan qadhi. Dia ibaratkan 
didalam Minhaj seperti ramai ulamak dengan “balighnya dalam keadaan cerdik”. Kata 
dua syeikh : ianya bukan perselisihan pendapat, bahkan orang yang mengibaratkan 
dengan yang kedua hendakkan itlak yang menyeluruh dan orang yang mengibaratkan 
dengan yang pertama hendakkan hijir sifat keanakkan yang mana ini terutama kerana 
siat kenakkan itu sebab yang tersndiri pada hijir, begitu juga membazir. Hukum-hukum 
keduanya berlainan. 
 

ِ ،إاَى إ َاقَتِِ  ِ ْن ُ  (اْاَ ْ نُوِ   )اْاَ ْ ُل َعلَى : ااثّانًِ  (َو  ) ًّ .   ٌََْنفَكُّ  ََِل  َّكِ قَاٍض َكَ ا َ ّل  ًِ ااّص ِ
768. Keduanya : hijir di atas (orang gila) hingga dia siuman darinya. Maka ia terombak 
tanpa pembatalan qadhi sepertimana telah lalu pada kanak-kanak. 
 

ِل ِاَ اِاِ   )ااثّاِاُث اْاَ ْ ُل َعلَى اْا َاِاغِ  (َو  ) ، َكأَْ  ٌَْلِ ٌَ ُ  ًِ  َْ ٍل أَْو نَْ ِوِه أَْو ٌَُ ٌِّعَ ُ  ِاْ تَِ اِ  (ااّ ِفٌِ  اْاُ  َذِّ
ٌٍْل َكَصدَقٍَة، َوََل  ًِ نَْ ِو َ َطاِعَي، َوَ ََل َِس َوِشَلاِء  َغْ ٍ   َاِ ٍ   ًِ ُ عَاَ لٍَة أَْو ٌَْصِل َ ُ  ًِ ُ َ ّلٍي، ََل  ًِ َ 

ٌَْس  َِ َلاٍي َوهَُو َكذَِاكَ . إَ اٍء َكثٌَِلٍة ِالتَّ تُّيِ َوإِْ  اَْي تَِلْ   َِ اِاِ  ِْلَّ  اْاَ اَ  ٌُتَّ ذُ ِاٌُْنتَفََي َوٌُْلتَذّ  ِ ِ   .َوقَِ ٌّتُ ُ أَنّ ُ اَ
. نَعَْي، إْ  َصَل َ ُ  ًِ ذَِاَك  َِطِلٌِ  اَِلْقتَِلاِض اَ ُ َواَْي ٌَكُْ  اَ ُ َ ا ٌَُو ٌِِّ   ِِ   ََ َلايٌ 
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769. Ketiganya : hijir ke atas orang baligh (yang safih yang membazirkan hartanya) 
seperti bahawa dia melontarkannya kelaut atau umpamanya atau dia mensia-siakannya 
dengan menanggung rugi yang keji pada mu‟amalah atau dia memalingkannya pada 
perkara haram, tidak pada kebajikkan seperti sedekah dan tidak pada umpama 
makanan dan pakaian dan membeli ramai hamba perempuan untuk tamattu‟ sekalipun 
tidak layak dengan keadaannya kerana harta dibuat untuk dimanfaatkan dan berlazat-
lazat dengannya. Kehendaknya bahawa ianya tidak haram yang mana ia seperti itu. 
Na‟am, jika dia memalingkannya pada demikian itu dengan jalan berhutang dan dia 
tidak punya harta untuk membayarnya maka ianya haram.  
 

ٌِْل ٌُْ َلُب َعلَى  (َو  ) ُوُ  اْاَ ااّةُ  (اْاُ ْفِلِس  )اانّْوعُ ااثّانًِ ااِّذي شُِلَع ِاَ ْصلََ ِة اْا َ َوهَُو ااِّذي اْلتََك َتْ ُ اادٌُّ
 ٍ ًّ ٌِْ  ُوُ و ًا  ًِ َ اِاِ  إْ  اْ تَقَّ ، أَْو َعلَى َوِاٌِِّ   ًِ َ اِ  . ااَّلِزَ ةُ ااّزائِدَةُ َعلَى َ اِاِ  إذَا َكانَْت ِْلدَِ   ٌَُْ َ ُل َعلَ

 َََل َ ْ َل  ِاْاُ َؤّ ِ  ِْلَنّ ُ ََل ٌَُطااَُب  ِِ  . ُ َواٌِِّ  إْ  اَْي ٌَْ تَِقّ ،  َِطلَ ِِ  أَْو  ِ َُؤاِ  اْا َُلَ اِء َواَْو  ِنُّوا ِِهْي َكأَْوِاٌَائِِهيْ 
ٌْ ِ  َوإِذَا ُ ِ َل  َِ اّ ٍ اَْي ٌَِ ّ  اْاُ َؤّ ُ  ِْلَّ  اْْلََ َ  َ ْقُصودٌ اَ ُ .  ًِ اْاَ ا ِ  .  َََل ٌَفُوُت َعلَ

770. Bagai kedua yang disyara‟kan untuk maslahat orang lain dikenakan ke atas 
(orang yang muflis) iaitu orang yang ditambuni hutang yang sampai tempoh yang 
lazim yang lebih dari hartanya, apabila ianya bagi anak adam, maka dia dihijir di atas 
jalan wajib pada hartanya jika dia tersendiri atau dihijir walinya pada harta anak 
waliannya jika dia tidak tersendiri, dengan tuntutannya atau dengan tuntutan tuan-tuan 
hutangnya walauun dengan pengganti mereka seperti wali mereka. Maka tidak ada hijir 
dengan sebab hutang yang bertempoh kerana dia tidak dituntut dengannya pada masa 
yang hadhir. Apabila seorang dihijir dengan hutang yang telah sampai tempoh tidak 
sampai tempoh hutang yang bertempoh kerana tempohan itu dimaksudkan maka tidak 
diluputkan ia. 
 

ٌْنُ ُ  َوََل .  َوَ ا َوقََي  ًِ أَْصِ  ااّلْوَ ِة ِ ْ  تَْصِ ٌحِ اْاُ لُوِ   ِِ  نُِ َب  ٌِِ  إاَى ااّ ْهوِ .َواَْو ُ ّ  اْاَ ْدٌُوُ  اَْي ٌَِ ّ  دَ
ٌِْل  ٌٍْ  َغ ، َوََل  ِدَ ًُّ َعْ  اانّّاِ ِ َكَ ا نَقَلَ ُ ااّلا ِِع ًّ دِّة اْاُ تِّصلَِة  ِاْاَ ْوِت، أَْو اْ تِْلقَاِ  اْاَ ْل ِ ٌَِ  ُّ إَّل  ِاْاَ ْوِت أَْو ااّلِ
ِ تَعَااَى َوإِْ   ٌٍْ  ِاّ ٌٍْ  ُ َ اٍو ِاَ اِاِ  أَْو نَاقٍِا َعْن ُ، َوََل  ِدَ ََلِزٍي َكنُُ وِي ِكتَا ٍَة ِاتََ كُِّ  اْاَ ْدٌُوِ  ِ ْ  إْ قَاِطِ ، َوََل  ِدَ

ِلٌ َ  ، ِ ََل ًا ِاَ ا  ََ ثَ ُ  َْعُض اْاُ تَأَّ ِ ْ نَِويُّ .  َكاَ   َْوِلًٌّا َكَ ا قَااَ ُ اإْلِ
771. Kalau orang yang berhutang gila tidak sampai tempoh hutangnya. Apa yang jatuh 
didalam Asal Raudhah daripada pentashihan sampai tempohnya dengan sebab gila 
dinisbahkan dia padanya kepada kelalaian. Tidak sampai tempoh ia melainkan dengan 
mati atau riddah yang bersambung dengan mati atau diperhambakan harbi sepertimana 
dinakalkan Rafi‟e dari nas Syafi'e, dan tidak dengan hutang yang tidak lazim seperti 
ansuran kitabah kerana mungkin tuan hutang menggugurkannya, dan tidak dengan 
hutang yang menyamai hartanya atau kurang darinya, dan tidak dengan hutang bagi 
Allah taala sekalipun ianya di atas jalan segera sepertimana kata Isnawi, bersalahan 
apa yang dibahaskan sebahagian ulamak mutakhir.  
 

ًُّ ااِّذي ٌَتٌََّ ُل اْْلَدَاُء ِ ْن ُ،  ِِ ََلِف اْاَ نَا ِيِ َواْاَ ْ ُصوِب َواْا َائِِب َونَْ ِوِهَ ا نِ ٌْ ًُّ أَْو اادّ نِ ٌْ  .َواْاُ َلادُ  َِ اِاِ  َ ااُ ُ اْاعَ

772. Yang dikehendaki dengan hartanya adalah hartanya yang jenis „ain yang mudah 
pembayaran dengannya, bersalahan manfaat dan yang dirampas dan yang ghaib dan 
umpama keduanya. 
 

ٌِْ  َ ْ َكنُ ُ َوَ اِدُ  ُ َوَ ْلكُو ُ ُ، َوإِْ  اْ تَاَا إاَى َ اِدٍي أَْو َ ْلكُوٍب ِاَزَ انَتِِ  أَْو  ُوِ   َْعدَ اْاَ ْ ِل َعلَ َوٌُ َاعُ  ًِ اادٌُّ
 َوتُِلَك اَ ُ ِدْ ُت ثَْوٍب ٌَِلٌُ   ِِ  َوهَُو قَِ ٌٌا .َ ْنِص ِِ  ِْلَّ  تَْ ِصٌلََها  ِاْاِكَلاِء أَْ َهُ   َِإْ  تَعَذَّل  َعَلَى اْاُ ْ ِلِ ٌ َ 
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تَاِء ُ  ّةً أَْو  َْلَوةً . َوَ َلاِوٌُ  َوِ ْنِدٌُ  َوُ َكعّبٌ  ٌِْ  ِاقَْوِاِ   .َوٌَُزادُ  ًِ ااّشِ َل نَْفَ  ُ ِا َِقٌِّة اادّ ٌِْ  أَْ  ٌَُؤّ ِ َوََل ٌَِ ُب َعلَ
ٌَْ َلٍة  }: تَعَااَى   .{َوإِْ  َكاَ  ذُو عُْ َلٍة  َنَِظَلةٌ إاَى َ 

773. Dijual pada hutang-hutang itu selepas dia dihijir akan tempat tinggalnya dan 
khadamnya dan tunggangannya, sekalipun dia perlu kepada khadam atau tunggangan 
kerana lumpuhnya atau pangkatnya kerana menghasilkannya dengan sewa lebih 
mudah, maka jika teruzur maka di atas kaum muslimin. Ditinggalkan untuknya pakaian 
yang layak dengannya iaitu sehelai gamis dan seluar dan tuala dan selipar. Ditambah 
pada musim sejuk akan jubah atau farwah i.e kulit yang masih ada bulunya. Tidak wajib 
di atasnya menyewakan dirinya untuk baki hutangnya kerana firman Allah taala “dan jika 
dia orang yang papa maka tunggulah kepada kayanya”. 
 

ٌَْلهُ َوأَْنَكُلوا َ ا َزَعَ  ُ،  َِإْ   ٌَْ  غَُلَ ائِِ  َوَزَعَي أَنّ ُ ََل ٌَْ ِلُك َغ َوإِذَا ادَّعى اْاَ ْدٌُوُ  أَنّ ُ ُ ْعِ ٌل، أَْو قَّ َي َ ااَ ُ  َ
ٌَْلهُ  ٌِْ  اْا ٌَِّنَةُ  ِِإْعَ اِلِه  ًِ ااصُّوَلِة اْْلُواَى َو ِأَنّ ُ ََل ٌَْ ِلُك َغ ٌُْ   ًِ ُ قَا َلَِة َ اٍ  َكِشَلاٍء أَْو قَْلٍض  َعَلَ اَِزَ  ُ اادّ

ٌِْل اْ تٌَِاِلِه َكأَْلِ  ِ نَاٌٍَة . ًِ ااثّانٌَِةِ   َوإِْ  اَِزَ  ُ ََل  ًِ ُ قَا َلَِة َ اٍ  َ ْوٌء أََكاَ   ِاْ تٌَِاِلِه َكَ َ اٍ  َوَصدَاٍ  أَْي  ِ َ
َ   ٌَِِ ٌنِ ِ   .ُصدِّ

774. Apabila orang yang berhutang mendakwa bahawa dia papa atau dia telah 
membahagi-bahagikan hartanya di antara tuan-tuan hutangnya dan dia menyangkakan 
bahawa dia tidak memiliki selainnya dan mereka ingkarkan sangkaannya maka jika 
hutang itu melaziminya pada membetuli harta seperti belian atau hutang duit maka di 
atasnya keterangan dengan kepapaannya pada rupa masaalah pertama, dan dengan 
bahawa dia tidak memiliki selainnya pada yang kedua, dan jika ia melazaminya tidak 
pada membetuli harta sama ada ia dengan pilihannya seperti jaminan dan maskahwin 
atau tanpa ikhtiarnya seperti imbuh jenayah dibenarkan dia dengan sumpahnya.  
 

ٌِْ   )ٌُْ َلُب َعلَى  (َو  )  ٌَِ ا َزادَ َعلَى  )  َِ ا َ تَْعِل ُ ُ إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى  ًِ اْاَوِصٌّةِ  (اْاَ ِلٌِض اْاَ ُ وِف َعلَ
ٌٌْ  ُ ْ تَْ ِل ٌ  (ااثُّلُِث  ٌِْ  دَ  .ِاَ ّ ِ اْاَوَلثَِة َو ًِ اْاَ ِ ٌيِ إْ  َكاَ  َعلَ

775. Dikenakan hijir ke atas (orang sakit yang dibimbangkan mati) dengan apa yang 
akan kamu ketahui insyaallah taala pada wasiat, (pada apa yang lebih di atas satu 
pertiga) kerana hak waris, dan pada semuanya jika ada di atasnya hutang yang 
menghabisi.  
 

ِ تَعَااَى (اْاعَْ ِد ااِّذي اَْي ٌُْؤذَْ  اَ ُ  ًِ ااتَِّ اَلِة  )ٌُْ َلُب َعلَى  (َو  ) . ِاَ ّ ِ َ ٌِِّدِه َوَعلَى اْاُ َكاتَِب ِاَ ّ ِ َ ٌِِّدِه َوِاّ
ٌَْ اِ   ًِ َهذَا اانّْوعِ  ٌِْ  اْاَ ْلهُونَِة ِاَ ّ ِ اْاُ ْلتَِهِ ، َوَعلَى اْاُ ْلتَدِّ ِاَ ّ ِ : َزادَ ااّش َوَعلَى ااّلاِهِ   ًِ اْاعَ

ٌْلِ  .اْاُ ْ ِلِ ٌ َ  ٌِْهَ ا  ًِ اْاُ ِهّ اِت ثَََلثٌَِ  نَْوًعا  ٌَِها اْاَ ْ ُل ِاَ ّ ِ اْا َ ٌُْ  ُ . َوأَْوَلدَ َعلَ َوَ  َقَ ُ إاَى  َْعِ َها َش
 ًُّ . َوقَِلٌٌ  َ ْ  َصاَل اَ ُ ِهّ ةٌ ِاذَِاكَ .  ََ ْ  أََلادَ  َْلٌَُلاِ ْي ذَِاَك  ًِ اْاُ ِهّ اتِ . اا ُّْ ِك

776. Dikenakan hijir ke atas (hamba yang tidak diizinkan berniaga) kerana hak 
penghulunya, dan ke atas mukatab kerana hak penghulu dan kerana hak Allah taala. 
Dua syeikh menambah pada bagai ini : dan ke atas penggadai pada „ain yang digadai 
kerana hak pemegang gadai, dan ke atas murtad kerana hak kaum muslimin. Dia 
mendatangkan ke atas mereka didalam al Muhimmat tiga puluh bagai yang padanya 
sabit hijir kerana hak orang lain. Mendahuluinya kepada sebahagiannya syeikhnya 
Subki. Maka siapa yang hendak maka rujuklah demikian itu didalam Muhimmat. 
Sedikitlah orang yang punya himmah sedemikian itu. 
 

ُف  ) ِ َواْاَ ْ نُوِ  َوااّ ِفٌِ   )كُّ ٍ ِ ْ   (َوتََصلُّ ًّ ٌُْل َصِ ٌحٍ  ) ًِ َ اِاِ   (ااّص ِ ًُّ  ََ ْ لُوُب اْاِع َاَلِة .(َغ  أَّ ا ااّص ِ
ًَ ِ ْ  ِع َادَِة ُ َ ٌٍِّز، َوإِْذٍ   ًِ دُُ وٍ  َوإٌَِصاِ  َهِدٌٍّة ِ ْ  ُ َ ٌٍِّز َ أُْ و ٍ  َوأَّ ا اْاَ ْ نُوُ  . َواْاِوََلٌَِة إَّل َ ا اُْ تُثْنِ
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ٌِْلَها ٌِْلَها، َواْاِوََلٌَِة ِ ْ  ِوََلٌَِة نَِكاحٍ َوَغ َوأَّ ا ااّ ِفٌ ُ  ََ ْ لُوُب اْاِع َاَلِة  ًِ  . ََ ْ لُوُب اْاِع َاَلِة ِ ْ  ِع َادٍَة َوَغ
 ِ ًّ ٌْيٍ َواَْو  ِِ ْ َطٍة أَْو  ِِإْذِ  اْاَوِا ِ َك َ ًّ ِف اْاَ اِا َوتَِصحُّ ِع َادَتُ ُ . َوٌَِصحُّ إْقَلاُلهُ  ُِ وِ ِب عُقُو ٍَة َكَ دٍّ َوقََودٍ . ااتَّصلُّ

ٌِْلَها  ََِل إْذٍ  ِ ْ  َوِاٌِِّ ، َوََل تَْعٌٌَِ  ِ ْن ُ ِاْلَ ْد ُوعِ   َدَنٌِّةً َكانَْت أَْو َ اِاٌّةً َواِ  َةً اَِكْ  ََل ٌَْد َُي اْاَ اَ  ِ ْ  َزَكاٍة َوَغ
 ًٌّ ٌف َ اِا ٌِْ  ِْلَنّ ُ تََصلُّ عِ  َََل تَِصحُّ ِ ْن ُ . إاَ  َِإْ  َزاَ  اْاَ انُِي  ِاْا ُلُووِ َواإْلِ َاقَِة . أَّ ا اْاَ اِاٌّةُ اْاَ ْندُو َةُ َكَصدَقَِة ااتَّطوُّ

ُف ِ ْ  ِ ٌنَئِذٍ  ْشِد َصّح ااتَّصلُّ . َواالُّ
777. (Tasarruf) setiap daripada (kanak-kanak dan orang yang gila dan yang safih) 
pada hartanya (tidak sah). Adapun kanak-kanak maka ditanggalkan ibarat dan 
kuasanya melainkan apa yang dikecualikan, daripada ibadat kanak-kanak mumayyiz, 
dan pada izin dan menyampaikan hadiah dari mumayyiz yang amanah. Adapun orang 
gila maka ditanggalkan ibaratnya dari ibadat dan selainnya, dan dari kuasa daripada 
kewalian nikah dan selainnya. Adapun safih maka ditanggalkan ibaratnya pada tasarruf 
harta seperti jual walaupun dengan untung atau dengan izin walinya. Sah 
pengakuannya dengan perkara yang mewajibkan had dan qawad. Sah ibadatnya 
samaada ibadat tubuh atau harta yang wajib, akan tetapi tidak boleh dia memberikan 
harta dari zakat dan selainnya tanpa izin dari walinya dan tidak penentuannya akan 
orang yang diberikan zakat kerana ia tasarruf harta. Adapun tasarruf harta yang sunat 
seperti sedekah sunat maka tidak sah ia darinya. Maka jika hilang penghalang ini 
dengan baligh dan siuman dan cerdik sah tasarruf mula dari ketika itu. 
 

َواْ تِدَاُؤَها ِ ْ  اْنِفَصاِ  َ ِ ٌيِ اْاَواَِد، أَْو  ِِإْ نَاٍء . َواْا ُلُووُ ٌَْ ُصُ  إّ ا  َِكَ اِ  َ ْ َس َعْشَلةَ َ نَةً قََ ِلٌّةً تَْ ِدٌِدٌّةً 
َواْاُ َلادُ  ِِ  هُنَا ُ ُلوُا . َوهَُو اُ َةً َ ا ٌََلاهُ اانّائِيُ . َواْاُ لُُي اَِلْ تََِليُ . {َوإِذَا  َلََغ اْْلَْطفَاُ  ِ ْنكُْي اْاُ لَُي }: ِْلٌَِة 

ٌِْلهِ  ِ  ًِ نَْوٍي أَْو ٌَِقَظٍة  ِِ َ اعٍ أَْو َغ ًّ ًَ  .اْاَ نِ ْ نَاِء َكَ اُ  تِْ يِ ِ نٌَِ  قََ ِلٌٍّة  ِاَِلْ تِْقَلاِء َوِه َوَوْقُت إْ َكاِ  اإْلِ
نٌَِ   ٌِِ  تَْقِلٌ ٌِّةٌ  ٌِْض،  َِإّ  ااّ ِ . تَْ ِدٌِدٌّةٌ  ِِ ََلِف اْاَ 

778. Baligh terahasil samaada dengan sempurna lima belas tahun dengan kiraan bulan 
di atas jalan tadhdid. Mulanya dari tercerai semua tubuh anak yang diahirkan atau 
dengan keluar mani kerana ayat “apabila kanak-kanak kamu sampai kepada mimpi”. 
Mimpi adalah apa yang dilihat oleh orang yang tidur. Yang dikehendaki dengannya 
disini adalah keluar mani didalam tidur atau jaga dengan jimak atau selainnya. Waktu 
terboleh keluar mani itu sempurna sembilan tahun dengan kiraan bulan dengan istiqra‟ 
yang mana ia dengan tahdid, bersalahan haid maka tahun-tahunnya di atas jalan taqrib,  
 

ْ َ اعِ  ٌٌْض  ًِ َ ّ ِ أُْنثَى  ِاإْلِ ٌَْس  ُلُوًغا ِْلَنّ ُ َ ْ  ُوٌ  .أَْو َ  ْ نَاِء  َلَ  َوأَّ ا َ  َلَُها  َعَََلَ ةٌ َعلَى  ُلُوِغَها  ِاإْلِ
ءٍ  ًْ ْنَزاِ ،  ٌَُْ َكُي  َْعدَ اْاَوْ يِ  ِاْا ُلُووِ قَْ لَ ُ  ِِ تِّة أَْشُهٍل َوَش .   ِاإْلِ

779. Atau haid pada hak perempuan, dengan ijmak. Adapun buntingnya maka ia tanda 
balighnya dengan sebab keluar mani bukannya baligh kerana ia didului dengan inzal. 
Maka selepas melahirkan anak dihukumkan dia dengan baligh sebelumnya dengan 
enam bulan dan sesuatu. 
 

َل  ِِ  آٌَةُ  ْشدُ ٌَْ ُصُ  اْ تِدَاًء  َِصََلحِ ِدٌٍ  َوَ اٍ  َ تّى ِ ْ  َكا ٍِل َكَ ا  ُّ ِ  ِأَْ  ََل  { َِإْ  آنَْ تُْي ِ ْنُهْي ُلْشدًا }: َواالُّ
 .ٌَْفعََ   ًِ اْْلَّوِ  ُ َ ّلً ا ٌُْ ِطُ  اْاعَدَااَةَ ِ ْ  َك ٌَِلٍة أَْو إْصَلاٍل َعلَى َصِ ٌَلٍة َواَْي تَْ ِلْب َطاَعاتُ ُ َعلَى َ عَاِصٌ ِ 

780. Cerdik itu terhasil mula-mula dengan elok ugama dan harta hinggakan dari kafir 
sepertimana ditafsirkan dengannya ayat “maka jika tahu mereka telah cerdik” dengan 
bahawa pada yang pertama dia tidak melakukan perkara yang diharamkan yang 
membatalkan sifat adil dari orang dewasa atau tidak mengekalkan dosa kecil dan tidak 
ghalib taaatnya di atas maksiatnya.  
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ٌِ  َواْاَ اِ  ِاٌُْعَلَف ُلْشدُهُ َوَعدَُي ُلْشِدِه قَْ َ   ُلُوِغِ  ِْلٌَِة  ِ  ًِ اادِّ ًّ ، {َواْ تَلُوا اْاٌَتَاَ ى  }: َوٌُْ تَ َُل ُلْشدُ ااّص ِ
ِّفَاقًا ٌُْث ٌَُظ ُّ ُلْشدُهُ،  َََل تَْكِفً اْاَ ّلةُ ِْلَنّ ُ قَْد ٌُِصٌُب  ٌَِها ات ٌِْل اْا َاِاغِ،  َْوَ  َ ّلٍة،  َِ  . َواْاٌَتٌُِي إنَّ ا ٌَقَُي َعلَى َغ

ٌِ   َ ُِ َشاَهدَِة َ اِاِ   ًِ اْاِع َادَاِت  ِِقٌَاِ ِ   ِاْاَواِ  َاِت َواْ تِنَا ِِ  اْاَ ْ ظُوَلاِت َوااشُّ َُهاتِ  َوأَّ ا  ًِ اْاَ اِ  . أَّ ا  ًِ اادِّ
 ٌََْ تَِلُف  َِ َلاتِِب اانّاِس،  ٌَُْ تَ َُل َواَدُ تَاِ ٍل  ُِ َشاّ ٍة  ًِ ُ عَاَ لٍَة َوٌَُ لُّي اَ ُ اْاَ اُ  ِاٌَُشاِ ْح ََل ِاٌَْعِقدَ، ثُّي إْ  أُِلٌدَ 

ٌَْها  ِأَْ  ٌُْنِفَ  َعلَى اْاِقَواِي  َِ َصاِاحِ ااّزْلعِ، َواْاَ ْلأَةُ  ِأَْ ِل . اْاعَْقدُ َعقَدَ َوِاٌُّ ُ  َوٌُْ تَ َُل َواَدُ ُزّلاعٍ  ِِزَلاَعٍة َونَفَقٍَة َعلَ
 .َغْزٍ  َوَصْوٍ  نَْ ُو أَْطِعَ ٍة َعْ  نَْ ِو ِهّلةٍ 

781. Diuji kecerdikkan kanak-kanak pada ugama dan harta untuk diketahui cerdik dan 
tidak cerdiknya sebelum dia balighnya kerana ayat “dan ujilah anak-anak yatim”, yatim 
itu hanyalah jatuh di atas yang belum baligh, lebih dari sekali dengan sekira-kira 
dizankan cerdiknya. Maka tidak memadai sekali kerana dia terkadang betul secara 
kebetulan. Adapun pada ugama maka dengan disaksikan keadaannya pada ibadat-
ibadat dengan dia mendirikan yang wajib dan menjauhi yang ditegah dan yang syubhah. 
Adapun pada harta maka ia berlai-lainan dengan martabat-martabat manusia. Maka 
diuji anak peniaga dengan tawar menawar69 pada urusniaga dan diserahkan harta 
kepadanya untuk dia tawar menawar, tidak untuk dia melakukan akad, kemudian jika 
diperlukan akad walinya mengkakadkan. Diuji anak peladang dengan bertanam dan 
perbelanjaan di atasnya70 dengan bahawa dia menafkahkan di atas keperluan maslahat 
tanaman, dan perempuan dengan disuruh memintal benang dan memelihara umpama 
makanan dari umpama kucing. 
 

ٌُْلهُ َوهَُو َوِاٌُّ ُ، أَْو ُ ّ   ٌِْ  اْاقَاِ ً ََل َغ ٌِْ ، أَْو  َذَّل  َْعدَ ذَِاَك َ َ َل َعلَ  َلَْو  ََ َ   َْعدَ  ُلُوِغِ  َلِشٌدًا  َََل َ ْ َل َعلَ
ًٌّ  َقَاٍض .  َْعدَ ذَِاَك  ََوِاٌُّ ُ َوِاٌُّ ُ  ًِ ااّصِ َلِ  ِ اانَِّكاحِ  ََوِص ًّ ًُّ ااّصِ ٌِل أٌَب  َأَ ُو أٍَب َوإِْ  َعََل َكَوِا   .َوَوِا

782. Maka kalau dia fasik selepas dia baligh dalam keadaan cerdik maka tidak ada hijir 
di atasnya, atau dia membazir selepas demikian itu qadhi menghijirnya, tidak selainnya 
iaitu walinya, atau dia gila selepas itu maka walinya adalah walinya pada ketika dia 
kecil. Wali budak kecil adalah bapa maka bapa bapa sekalipun terke atas seperti wali 
nikah, maka pemegang wasiat maka qadhi.  
 

ٍ َوأَْ ِذ شُْفعَةٍ  ًّ ٌِْعِ  . َوٌَتََصّلُف  َِ ْصلََ ٍة َواَْو َكاَ  تََصلُّ ُ ُ  ِأََ ٍ   َِ َ ِب اْاعُْلِف َو ِعَْلِ  َوٌَْشَهدُ َ تًْ ا  ًِ  َ
َب .ِْلََ ٍ ، َوٌَْلتَِهُ   ِااثَّ ِ  َلْهنًا َوا ًٌِا  َوٌَْ نًِ َعقَاَلهُ  ِِطٌٍ  َوآُ ّلٍ َوََل ٌَ ٌِعُ ُ إَّل ِاَ اَ ٍة َكنَفَقٍَة أَْو ِغْ َطٍة  ِأَْ  ٌَُلّغِ

ًٌْلا ِ ْن ُ  ِكُلِّ ِ  نُ ُ  ِاْاَ ْعُلوفِ .  ٌِِ   ِأَْكثََل ِ ْ  ثََ ِ  ِ ثِْلِ  َوهَُو ٌَِ دُ ِ ثْلَ ُ  ِ َْعِض ذَِاَك ااثَّ ِ  أَْو َ  ً َ ااَ ُ َوٌَُ ّوِ  . َوٌَُزّكِ

783. Wali melakukan tasarruf dengan maslahat walaupun tasarrufnya dengan 
tempohan dengan sekira-kira „uruf dan dengan barangan dan dengan ambil syuf‟ah. Dia 
mengadakan saksi di atas jalan wajib pada jualan dengan tempohan, dan dia 
mengambil gadai dengan harga gadaian yang penuh. Dia membina „aqarnya dengan 
tanah dan bata bakar dan tidak menjualnya melainkan kerana hajat seperti nafkah atau 
untung dengan bahawa ia diminati dengan lebih dari harga seumpama dan dia 
mendapati seumpamanya dengan sebahagian harga itu atau lebih baik darinya dengan 
semuanya. Dia menzakatkan hartanya dan menguruskan kos harta itu dengan baik.  
 

ٍ أَْو أَِ ٌٍ  َ لََف اْاُ دِّعً أَْو ادَّعى ذَِاَك َعلَى أٍَب أَْو أَ ٌِِ  َ لََف  ًّ ٌْعًا  ََِل ُ ْصِلَ ٍة َعلَى َوِص  َِإْ  ادَّعى  َْعدَ َكَ اِاِ   َ
ِ َواْْلَِ ٌ ِ  ًّ ٌُْل ُ تَّهِ ٌَ   ِِ ََلِف اْاَوِص  . أَّ ا اْاقَاِ ً  ٌَُْق َُ  قَْواَ ُ  ََِل تَْ ِلٌفٍ .ِْلَنُّهَ ا َغ

784. Maka jika dia mendakwa selepas dia sempurna ada satu jualan tanpa maslahat 
ke atas wali yang diwasiatkan atau pemegang amanahnya si pendakwa itu bersumpah, 

                                                 
69

. iaitu mendapatkan lebih untung disisi jual dan menyerahkan harga yang rendah disisi beli. 
70

. iaitu mengupah. 
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atau dia mendakwa ketas bapa atau datuknya dia bersumpah kerana keduanya tidak 
ditohmahkan bersalahan wali yang diwasiatkan dan pemegang amanah itu. Adapun 
qadhi maka diterima sumpahnya tanpa disuruh sumpah.  
 

ُف اْاُ ْفِلِس  ) ٌِْ   ًِ َ اِاِ   (َوتََصلُّ َكأَْ   َاَع َ لًَ ا  ( ًِ ِذّ تِِ   ) ٌَِ ا ٌُثْ ِتُ ُ  (ٌَِصحُّ  ) َْعدَ َ ْلِب اْاَ ْ ِل َعلَ
ٌْئًا  ِثََ ٍ   ًِ ِذّ تِ ِ  ٌَْلهُ أَْو اْشتََل  َش أَْو  َاَع  ٌَِها ََل  ِلَْفِظ ااَ لَِي أَْو اْقتََلَض أَْو اْ تَأَْ َل َصّح َوثَ ََت  ،َطعَاً ا أَْو َغ

 .اْاَ  ٌُِي َوااثَّ ُ  َونَْ ُوهَُ ا  ًِ ِذّ تِِ  إْذ ََل َ َلَل َعلَى اْا َُلَ اِء  ٌِ ِ 
785. (Tasarruf muflis) selepas dia dikenakan hijir pada hartanya (sah) pada apa yang 
dia sabitkan (didalam zimahnya) seperti dia menjual makanan atau selainnya secara 
salam atau dia membeli sesuatu dengan harga didalam zimmahnya, atau dia menjual 
didalam zimahnya tidak dengan lafaz salam, atau  dia berhutang atau menyewa sah ia 
dan sabitlah barang jualan dan harga itu dan umpama keduanya didalam zimmahnya 
kerana tidak ada mudharat di atas tuan-tuan hutang padanya.  
 

ٍء ِ ْ   (دُوَ   ) ًْ ٌِْ   (أَْعٌَاِ  َ اِاِ   )تََصلُّ ِِ   ًِ َش ْنَشاِء ُ ْ تَدَأً َكأَْ   َاَع أَْو اْشتََل   ِاْاعَ ِت  ًِ اْاَ ٌَاِة  ِاإْلِ اْاُ فَّوِ
ٌِْ   ُِ ْكِي اْاَ اِكِي  َََل  أَْو أَْعتََ  أَْو آَ َل أَْو َوقََف،  َََل ٌَِصحُّ ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اْا َُلَ اِء  ِِ  َكاْاَ ْلهُوِ ، َوِْلَنّ ُ َ ْ ُ وٌل َعلَ

 .ٌَِصحُّ تََصلُّ ُ ُ َعلَى ُ َلاَغَ ِة َ ْقُصوِد اْاَ ْ ِل َكااّ ِفٌ ِ 

786. (tidak) tasarrufnya pada suatu daripada („ain-‟ain hartanya) yang meluputkan 
pada masa hidupnya dengan memperjadikan yang dia mulakan seperti bahawa dia 
menjual atau membeli dengan „ain atau dia memerdekakan atau menyewakan atau 
mewakafkan, maka tidak sah ia kerana bersangkut hak tuan-tuan hutang dengannya, 
sama seperti barang gadaian, dan kerana dia dihijir dengan hukuman hakim maka tidak 
sah tasarrufnya di atas menggagahi maksud hijir itu, sama seperti safih. 
 

ْقَلالُ  ْنَشاِء اإْلِ ٌِْد اإْلِ ٌِْد اْاَ ٌَاِة َ ا ٌَتَعَلُّ   َِ ا  َْعدَ اْاَ ْوِت َوهَُو ااتّْد ٌُِل َواْاَوِصٌّةُ،  ٌََِصحُّ ِ ْن ُ، َو ِقَ  َلَْو . َوَ َلَا  ِقَ
ٌٍْ  َوَ َب قَْ َ  اْاَ ْ ِل قُ َِ   ًِ َ ّ ِ اْا َُلَ اءِ  ٌٍْ  أَْو دَ َوإِْ  أَْ نَدَ ُوُ و َ ُ إاَى َ ا  َْعدَ اْاَ ْ ِل  ُِ عَاَ لٍَة أَْو اَْي . أَقَّل  ِعَ

ٌِْلَها اَْي ٌُْق َْ   ًِ َ قِِّهيْ  ٌِْ  ِاعَدَِي . ٌُقٌَِّْدهُ  ُِ عَاَ لٍَة َوََل َغ ًُّ َعلَ َوإِْ  قَاَ  َعْ  ِ نَاٌٍَة  َْعدَ اْاَ ْ ِل قُ َِ   ٌََُزاِ ُ ُهْي اْاَ ْ نِ
ٌٍْب  ٌِِ   َْعدَ اْاَ ْ ِل إذَا َكانَْت اْاِ ْ َطةُ  ًِ . تَْقِصٌِلهِ  ٌٍْد ُ ْ تَدَأٍ َلدُّ َ ا َكاَ  اْشتََلاهُ قَْ َ  اْاَ ْ ِل ثُّي اّطلََي َعلَى َع َو ِقَ
  .ااّلدِّ 

787. Keluar dengan kait “hidup” oleh apa yang bersangkut dengan apa yang selepas 
mati iaitu tadbir dan wasiat maka ia sah darinya. Keluar dengan kaid memperjadikan 
oleh pengakuan maka kalau dia mengaku dengan satu „ain atau hutang yang wajib 
sebelum hijir diterima ia pada hak tuan-tuan hutangnya. Jika dia menyandarkan 
wajibnya kepada apa yang selepas hijir dengan mu‟amalah atau tidak mengkaitkannya 
dengan mu‟amalah dan tidak selainnya tidak diterima ia pada hak mereka. Jika dia 
katakan dari jenayah selepas hijir diterima ia, maka mangsa jenayah itu bersesak 
dengan mereka itu kerana ketiadaan cuainya. Keluar dengan kaid “dimulakan” oleh 
pemulangan apa yang telah dia beli sebelum hijir kemudian timbul „aib padanya selepas 
hijir, apabila untung pada memulangkannya.  
 

َوٌَِصحُّ نَِكاُ  ُ َوَطََلقُ ُ َوُ ْلعُ ُ َزْوَ تَ ُ َواْ تٌِفَاُؤهُ اْاِقَصاَا َوإِْ قَاطُ ُ اْاِقَصاَا َواَْو َ ّ انًا إْذ ََل ٌَتَعَلُّ   َِهِذِه 
. َوٌَِصحُّ اْ تِْلَ اقُ ُ اانَّ َب َونَْفٌُ ُ  ِاالِّعَا ِ  .اْْلَْشٌَاِء َ ا ٌ 

788. Sah nikahnya dan talaknya dan khulu‟nya akan isterinya dan menyemurnakan 
qisas dan menggugurkan qisas walaupun percuma kerana tidak bersangkut harta 
dengan perkara-perkara ini. Sah dia menghubungi nasab dan menafikannya dengan 
li‟an.  
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ُف اْاَ ِلٌِض  ) َعلَى  )تَْنِفٌذُهُ  (َ ْوقُوٌف  )ِ ْ  َ اِاِ   ( ٌَِ ا َزادَ َعلَى ااثُّلُِث  )اْاُ تِّصِ  َ َلُ  ُ  ِاْاَ ْوِت  (َوتََصلُّ
 َواَْو َ ذََف .أَْي  َْعدَ َ ْوتِِ  ََل قَْ لَ ُ ( ِ ْ   َْعِدِه )  ِاْاقٌُُوِد اْْلتًِ  ٌََانَُها  ًِ اْاَوِصٌِّة ( اْاَوَلثَِة ) َ ِ ٌيِ  (إَ اَزِة 

. اَْفَظةَ ِ ْ  اََكاَ  أَْ َصلَ 
789.  (Tasarruf orang sakit) yang bersambung sakitnya dengan kematian (pada apa 
yang lebih di atas satu pertiga) dari hartanya (dihentikan) lulusnya (di atas 
kelulusan) semua (para waris) dengan kaid-kaid yang akan datang keterangannya 
pada wasiat (selepasnya) iaitu selepas kematiannya tidak sebelumnya.  
 

ُف اْاعَْ ِد  ) ااّلقٌُِ  ااِّذي ٌَِصحُّ تََصلُّ ُ ُ : اَْفظُ اْاعَْ ِد ٌَْشَ ُ  اْْلََ ةَ،  ََكأَنّ ُ قَاَ  : قَاَ  اْ ُ  َ ْزٍي  .أَْي ااّلقٌِ ِ  (َوتََصلُّ
ا ٌَْنقَِ ُي إاَى ثَََلثَِة أَْقَ اٍي  َ ا ََل ٌَْنفُذُ َوإِْ  أَِذَ   ٌِِ  ااّ ٌِّدُ َكاْاِوََلٌَاِت َوااّشَهادَاِت، َوَ ا ٌَْنفُذُ : ِانَْفِ ِ  اَْو َكاَ  ُ لًّ

َ اَلةِ  ٌْيِ َواإْلِ ٌِْل إْذنِِ  َكاْاِع َادَاِت َوااّطََلِ ، َوَ ا ٌَتََوقُّف َعلَى إْذٍ  َكاْا َ  َِإْ  اَْي ٌُْؤذَْ  اَ ُ  ِااتَِّ اَلِة اَْي ٌَِصّح .  ِ َ
ٌِْ  ِاَ ّ ِ َ ٌِِّدِه َكَ ا َ ّل  ٌََْ تَِلدُّهُ اْا َائُِي، َ َواٌء أََكاَ   ًِ ٌَِد اْاعَْ ِد أَْي  ًِ  ٌِْل إْذِ  َ ٌِِّدِه ِْلَنّ ُ َ ْ ُ وٌل َعلَ ِشَلاُؤهُ  ِ َ

ِاثُ ُوتِِ   ِِلَ ا َ اِاِكِ  َواَْي ٌَأْذَْ   ٌِِ   (ٌَكُوُ   ًِ ِذّ تِِ  ٌُتْ َُي  ِِ  إذَا َعتََ   ) َِإْ  تَِلَف  ًِ ٌَِد اْاعَْ ِد  َِإنّ ُ . ٌَِد َ ٌِِّدهِ 
 ُ . ااّ ٌِّد

 
790. (Tasarruf hamba) iaitu raqiq, kata Ibnu Hazm : lafaz “abdi” meliputi amah maka 
seolah-olah dia katakan : raqiq yang sah tasarrufnya untuk dirinya andai dia merdeka 
terbahagi keada tiga bahagian : apa yang tidak lulus sekalipun penghulunya izinkan dia 
padanya seperti kewalian dan saksian, dan apa yang lulus tanpa izin penghulunya 
seperti ibadat dan talak, dan apa yang terhenti ke atas izin penghulunya seperti jual dan 
sewa. Maka jika dia tidak diizinkannya berniaga tidak sah beliannya tanpa izin 
penghulunya kerana dia dihijir demi hak penghulunya sepertimana telah lalu. Maka 
penjual meminta balik samaada ia berada pada tangan hamba atau pada tangan 
penghulunya. Maka jika ia telah binasa pada tangan hamba itu maka (adalah ia 
didalam zimmahnya dituruti dia dengannya apabila dia merdeka) kerana sabitnya 
dengan redha pemiliknya walhal penghulunya tidak mengizinkan padanya. 
 

ٌِْل ِلَ ا ُ ْ تَِ قِِّ  َكِإتََْلٍف أَْو تَلٍَف  ِ َْصٍب تَعَلَّ  : َوااّ ا ِطُ  ٌَِ ا ٌُتِْلفُ ُ اْاعَْ دُ أَْو ٌَتْلَُف تَْ َت ٌَِدِه  إْ  اَِزَي  ِ َ
ٌِْل إْذِ  ااّ ٌِِّد تَعَلَّ   ااّ َ اُ   َِلقَ َتِِ  َوََل ٌَتَعَلُّ   ِِذّ تِِ ، َوإِْ  اَِزَي  ِِلَ ا ُ ْ تَِ قِِّ  َكَ ا  ًِ اْاُ عَاَ ََلِت  َِإْ  َكاَ   ِ َ
 ِِذّ تِِ  ٌُتْ َُي  ِِ   َْعدَ ِعتِْقِ  َ َواٌء َلآهُ ااّ ٌِّدُ  ًِ ٌَِد اْاعَْ ِد أَْي ََل، أَْو  ِِإْذنِِ  تَعَلَّ   ِِذّ تِِ  َوَكْ  ِِ  َوَ اِ  تَِ اَلتِِ ، َوإِْ  
ًٌْ ا  َْعدَ اْاِعتِْ  ِاتَعَلُِّقِ   ِِذّ تِِ   ٌِْ ، َواَ ُ ُ َطااَ َةُ اْاعَْ ِد أَ تَِلَف  ًِ ٌَِد ااّ ٌِِّد َكاَ  ِاْل َائِيِ تَْ ِ ٌُ  ااّ ٌِِّد ِاَوْ يِ ٌَِدِه َعلَ

 .ََل قَْ لَ ُ ِْلَنّ ُ ُ ْعِ لٌ 

791. Dhabit pada apa yang dibinasakan oleh hamba atau ia binasa dibawah tangannya 
: jika ia lazim tanpa redha orang yang berhak ke atasnya seperti dia membinasakan 
atau ia binasa sendiri dengan rampasan bersangkut dhaman pada tengkoknya dan tidak 
bersangkut pada zimmahnya, jika ia lazim dengan redha orang yang berhak ke atasnya 
sepertimana pada mu‟amalah, maka jika ianya tanpa izin penghulunya bersangkut ia 
pada zimmahnya, diikuti dia dengannya selepas dia merdeka, samaada penghulunya 
melihatnya ada pada tangan hamba itu atau tidak, atau dengan izin penghulunya 
bersangkut ia pada zimmahnya dan usahanya dan harta perniagaannya, jika ia binasa 
pada tangan penghulunya boleh penjual menhamankan penghulu itu kerana dia 
meletakkan tangan di atasnya, dan boleh dia menuntut hamba itu juga selepas 
merdekanya kerana bersangkut ia dengan zimmahnya, tidak sebelumnya kerana dia 
seorang yang papa.  
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ْذِ   َاْقتََصَل َعلَى  ٌف ُ ْ تَفَادٌ ِ ْ  اإْلِ ْذِ  ِْلَنّ ُ تََصلُّ ْ َ اعِ  َِ َ ِب اإْلِ َوإِْ  أَِذَ  اَ ُ َ ٌِّدُهُ  ًِ ااتَِّ اَلِة تََصّلَف  ِاإْلِ
ُل نَْفَ  ُ .  َِإْ  أَِذَ  اَ ُ  ًِ نَْوعٍ اَْي ٌَتََ اَوْزهُ َكاْاَوِكٌ ِ . اْاَ أْذُوِ   ٌِ ِ  ْذِ   ًِ ااتَِّ اَلِة اانَِّكاُح َوََل ٌَُؤّ ِ ٌَْس اَ ُ  ِاإْلِ َواَ

عِ  ٌَْس ِ ْ  أَْهِ  ااتّ َلُّ ٌْيٍ َوِشَلاٍء . َوََل ٌَتَ َّلعُ ِْلَنّ ُ اَ َوََل ٌُعَاِ ُ  َ ٌِّدَهُ َوََل َلقٌِقَ ُ اْاَ أْذُوَ  اَ ُ  ًِ ااتَِّ اَلِة  ِ َ
ٌِْلِهَ ا ِْلَّ  تََصلُّ َ ُ ِالّ ٌِِّد َوٌَدُ َلقٌِِ  ااّ ٌِِّد َكااّ ٌِِّد،  ِِ ََلِف اْاُ َكاتَبِ  َوََل ٌَتََ ّكُ  ِ ْ  َعْزِ  نَْفِ ِ ، َوََل ٌَِصٌُل . َوَغ

 . َوٌُْق َُ  إْقَلاُلهُ  ِدٌُُوِ  اْاُ عَاَ لَةِ . َ أْذُونًا اَ ُ  ِ ُكُوِت َ ٌِِّدهِ 
792. Jika penghulunya mengizinkan dia berniaga boleh dia melakukan tasarruf dengan 
ijmak sekira-kira izinya itu kerana ia tasarruf yang diambil faedah dari izin maka ia 
terhad di atas apa yang diizinkan padanya. Maka jika dia izinkannya pada satu bagai 
perniagaan tidak boleh dia melampauinya, sama seperti wakkil. Tidak boleh dia 
bernikah dengan izin berniaga dan tidak menyewakan dirinya dan tidak melakukan 
tabarru‟ kerana ia bukan dari ahli tabaru‟. Tidak boleh dia bermuamalah dengan 
penghulunya dan tidak dengan hambanya yang diizinkan berniaga dengan jual dan beli 
dan selain keduanya kerana tasarrufnya untuk penghulunya dan tangan hamba 
penghulu seperti tangan penghulunya, bersalahan mukatab. Tidak boleh dia memecat 
dirinya dan tidak jadi dia orang yang diizinkan dengan diam penghulunya. Diterima 
pengakuannya dengan hutang mu‟amalah. 
 

ٌَْ  اانّاِس  ْذَ  اَ ُ  َِ َ اعِ َ ٌِِّدِه أَْو  ِ ٌَِّنٍَة أَْو شٌُُوعٍ  َ  .َوَ ْ  َعَلَف ِلّ  َشْ ٍا اَْي ٌَُ ْز اَ ُ ُ عَاَ لَتُ ُ َ تّى ٌَْعلََي اإْلِ
ٌَْس أَْهًَل . أَنَا َ أْذُوٌ  ِاً، ِْلَنّ ُ ِل ٌّ : َوََل ٌَْكِفً قَْوُ  اْاعَْ ِد  ٌِْلِه ِْلَنّ ُ اَ َوََل ٌَْ ِلُك اْاعَْ دُ  ِتَْ ِلٌِك َ ٌِِّدِه َوََل  ِتَْ ِلٌِك َغ

 .ِاْلِ ْلِك ِْلَنّ ُ َ ْ لُوٌك  َأَْش َ َ اْا َِهٌَ ةَ 

793. Orang yang tahukan kehambaan sesaorang tidak harus dia bermuamalah 
dengannya hingga dia tahukan ada izin baginya dengan dengar penghulunya atau 
dengan keterangan atau masyhur dikalangan orang ramai. Tidak memada kata hamba 
itu : aku diizinkan, kerana dia hamba. Tidak memilik hamba dengan diberi milik oleh 
penghulunya dan tidak dengan diberi milik oleh orang lain kerana dia bukan ahli bagi 
memilik kerana dia dimiliki maka dia menyerupai bahimah. 
 

ْلحِ :  َْصٌ  + ْلُح اُ َةً قَْطُي اانَِّزاعِ َوَشْلًعا َعْقدٌ  ًِ ااصُّ  َوَ ا ٌُْذَكُل َ عَ ُ ِ ْ  إْشَلاعِ ااّلْوَشِ   ًِ ااّطِلٌِ  َوااصُّ
ٌِْ  ِعْندَ : ٌَْ ُصُ   ِِ  ذَِاَك، َوهَُو أَْنَواعٌ  ٌَْ  ااّزْوَ  َ اِي َواْا ُ َاِة، َو َ ٌَْ  اإْلِ ٌَْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  َواْاكُفّاِل، َو َ ُصْلٌح  َ

قَاِ ، َوُصْلٌح  ًِ اْاُ عَاَ ََلِت َوهَُو اْاُ َلادُ هُنَا . ااّشِ
794. Fasal pada sulh dan apa yang disebutkan bersamanya daripada mengeluarkan 
rausyan dijalanan. Sulh pada lughah memutuskan pertelingkahan, dan pada syara‟ : 
akad yang terhasil dengannya demikian itu. Ianya beberapa bagai : sulh di antara 
muslimin dan kuffar dan di antara imam dan bughah dan di antara dua suami isteri di 
sisi betengkar dan sulh pada mu‟amalah, yang mana ia yang dikehendaki disini. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ٌٌْل  }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ ْلُح َ  ٌَْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  إَّل ُصْلً ا  }: َوَ  َُل  {َوااصُّ ْلُح َ ائٌِز  َ ااصُّ
. َواَْفظُ ُ ٌَتَعَدّ  ِاْلَ تُْلوِك  ِِ ْ  َوَعْ  َوِاْلَ أُْ وِذ  ِعَلَى َواْا َاِء َغاِا ًا {أََ ّ  َ َلاً ا أَْو َ ّلَي َ ََلًَل 

795. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “dan sulh itu baik”, dan khabar 
“sulh itu harus di antara orang islam melainkan sulh yang menghalalkan yang haram 
atau mengharamkan yang halal”. Lafaznya melampau kepada barang yang ditinggalkan 
dengan “daripada” dan “dari” dan kepada barang yang diambil dengan “di atas” dan 
“dengan” pada ghalibnya.  
 

ْقَلاِل  ): َوقَْد  َدَأَ  ِاْاِقْ ِي اْْلَّوِ   َقَاَ   .َوهَُو قِْ َ اِ  ُصْلٌح َعلَى إْقَلاٍل َوُصْلٌح َعلَى إْنَكالٍ  ْلُح َ َي اإْلِ َوٌَِصحُّ ااصُّ
ّ ِة  ٌٍْي . ( ًِ اْْلَْ َواِ  ااثّا ِتَِة  ًِ ااذِّ ٌِْل إْقَلاٍل ِ ْ  إْنَكاٍل أَْو  ُكُوٍت َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْطلَِب َعْ   ُلَ  َََل ٌَِصحُّ َعلَى َغ
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ٌِْل ذَِاَك  ٌَْها أَْو َعلَى  َْعِ َها، أَْو َعلَى َغ ٌِْ  دَاًلا  َأَْنَكَل أَْو َ َكَت ثُّي تََصااََ ا َعلَ ٌِْلِه، َكأَْ  ادَّعى َعلَ ااّلاِزّيِ َوَغ
ٌي ِاْلَ ََلِ  إْ  َكاَ  اْاُ دِّعً َصاِدقًا ِاتَْ ِلٌِي  ٌِْل اْاُ دَّعى  ِِ  ُصْلٌح ُ َ ّلِ ْلحِ َعلَى َغ ٌٍْ  ِْلَنّ ُ  ًِ ااصُّ َكثَْوٍب أَْو دَ

ٌِْ ، أَْو ُ َ لٌِّ  ِاْلَ َلاِي إْ  َكاَ  اْاُ دِّعً َكاِذ ًا  ِأَْ ِذِه َ ا ََل ٌَْ تَِ قُّ ُ  ْلُح . اْاُ دَّعى  ِِ  أَْو  َْعِ ِ  َعلَ َوٌَْلَ ُ   ِذَِاَك ااصُّ
َصِ ٌٌح، َوإْ  اَْي ٌَكُْ   ًِ " إْ  َ َل  َعلَى نَْفِس اْاُ دَّعى  ِ ِ " َقَْوُ  اْاِ ْنَهااِ . َعلَى اْاُ دَّعى  ِِ  أَْو  َْعِ  ِ 

 ِ ٌْ  ٌَْ ٌِْلِه ِ ْ  كُتُِب ااّش . اْاُ َ ّلِل َوََل َغ
796. Ianya dua bahagian: sulh di atas pengakuan dan suluh di atas ingkar. 
Sungguhnya musannif mula dengan bahagian pertama itu maka katanya : (Sah sulh 
bersama pengakuan pada harta-harta yang sabit didalam zimmah). Maka tidak sah 
ia di atas selain pengakuan, daripada ingkar atau diam diri sertimana yang dikatakannya 
didalam al Matlab dari Sulaim ar razi dan selainnya, seperti seorang mendakwa sebuah 
rumah di atas seorang lain maka dia ingkar atau diam kemudian keduanya melakukan 
sulh di atas rumah itu atau di atas sebahagiannya atau di atas selain demikian itu 
seperti kain atau hutang, kerana ia pada sulh di atas selain benda yang didakwa adalah 
sulh yang mengharamkan yang halal jika si pendakwa itu benar kerana dia 
mengharamkan barang yang didakwa atau sebahagiannya di atas dirinya, atau yang 
mengahalalkan yang haram jika si pendakwa itu berdusta dengan dia mengambil apa 
yang dia tidak hakkan. Dihubungkan dengan demikian itu sulh di atas barang yang 
didakwa atau sebahagiannya itu. Maka kalam Minhaj “jika ia berjalan di atas diri barang 
yang didakwa” adalah sahih, sekalipun ia tidak ada didalam Muharrar dan tidak didalam 
selainnya daripada kitab dua syeikh.  
 

َواْاقَْوُ   ِأَنّ ُ ََل ٌَْ تَِقٌُي ِْلَّ  َعلَى َواْا َاَء ٌَْدُ ََلِ  َعلَى اْاَ أُْ وِذ َوِ ْ  َوَعْ  َعلَى اْاَ تُْلوِك َ ْلدُودٌ  ِأَّ  ذَِاَك َ َل  
 ِ ٌْ ًَ اْاَ ْذكُوَل َ أُْ وذٌ َوَ تُْلوٌك  ِاْعتِ َاَل ٌِْ ، َو ِأَّ  اْاُ دِّع َشاَلةُ إاَ  َغاٌَتُ ُ أَّ  إْا َاَء .َعلَى اْا َاِاِب َكَ ا َ ّلْت اإْلِ

 ِ ٌْ ٌ َِة  ِاتَِّ اِد اْاِعَوَ  ْنَكاِل َوِافََ اِد ااّصِ ْلحِ  ًِ ذَِاَك ِاْ ِ ٌَْس إْقَلاًلا ِْلَنّ ُ قَْد : َوقَْواُ ُ . ااصُّ َصاِاْ نًِ َعّ ا تَدِّعٌِ  اَ
 . ٌُِلٌدُ  ِِ  قَْطَي اْاُ ُصوَ ةِ 

797. Pendapat dengan bahawa ianya tidak betul kerana “atas” dan “dengan” masuk ke 
atas yang diambil dan “daripada” dan “dari” ke atas yang ditinggalkan adalah ditolak 
dengan bahawa demikian itu berjalan di atas ghalib sepertimana telah lalu isyarat 
kepadanya dan dengan bahawa barang yang didakwa yang disebutkan itu dambil dan 
ditinggalkan dengan dua iktibar. Ghayahnya bahawa mengabaikan sulh pada demikian 
itu kerana ingkar dan kerana fasad sighahnya dengan sama dua bayaran. Katanya 
“buatlah suluh dengan ku daripada apa yang kamu dakwa” bukannya ikrar kerana ia 
terkadang hendak memutuskan pertengkaran dengannya. 
 

ْنَكاِل َ َ ائُِ   ْلحِ َعلَى اإْلِ ٌْنَُهْي إذَا اَْي ٌَْ ذُْ  أََ دُهُْي : َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ   ُْطََلِ  ااصُّ ِ ْنَها اْصِطََلُح اْاَوَلثَِة  ٌَِ ا ُوقَِف  َ
َوِ ْنَها َ ا إذَا أَْ لََي َعلَى أَْكثََل ِ ْ  أَْل َيِ نِْ َوٍة َوَ اَت قَْ َ  اَِلْ تٌَِاِل، أَْو َطلَّ  إْ دَ  . ِعَوً ا ِ ْ  َ اِاِا ِ ْلِك ِ 

ٌْنَُهّ   َاْصَطلَْ  َ  ٌِْ  َوَ اَت قَْ َ  اْا ٌََاِ  أَْو ااتّْعٌٌِِ ، َوُوقَِف اْاِ ٌَلاُث  َ َوِ ْنَها َ ا اَْو تَدَاَعٌَا َوِدٌعَةً ِعْندَ َلُ ٍ  . َزْوَ تَ
، أَْو دَاًلا  ًِ ٌَِدِهَ ا:  َقَاَ   ًَ . َوأَقَاَي كُ ٌّ  ٌَِّنَةً ثُّي اْصَطلََ ا ََل أَْعلَُي ِْلٌَِّكَُ ا ِه

798. Dikecualikan dari tidak sahnya sulh di atas ingkar itu beberapa masaalah. 
Daripadanya para waris melakukan sulh pada apa yang diwakafkan di antara mereka 
apabila seorang dari mereka tidak memberikan bayaran dari miliknya yang semata-
mata. Daripadanya keadaan apabila seorang memeluk Islam di atas lebih dari empat 
perempuan dan mati sebelum memilih atau dia telah mentalakkan seorang dari dua 
isterinya dan dia mati sebelum menerangkan atau menentukan, dan dibekukan pusaka 
itu di antara mereka, maka mereka melakukan sulh. Daripadanya keadaan kalau dua 
orang saling mendakwa barang wadiah di sisi seorang lelaki maka kata lelaki itu : tidak 
aku tahu ianya bagi mana seorang dari kamu berdua, atau mereka mendakwa sebuah 
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rumah pada tangan kedua mereka dan setiap seorang mendirikan keterangan kemudian 
mereka melakukan sulh. 
 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ًُّ َلِ  ٌِْ  ااّشا ِِع َوإِذَا تََصااََ ا ثُّي اْ تَلَفَا  ًِ أَنُّهَ ا تََصااََ ا َعلَى إْقَلاٍل أَْو إْنَكاٍل  َاَاِّذي نَّا َعلَ
ْنَكاِل ِْلَّ  اْْلَْصَ  أَْ  ََل َعْقدَ  ْلُح َكَ ا قَااَ ُ .أَّ  اْاقَْوَ  قَْوُ  ُ دِّعً اإْلِ ْنَكاِل َ اَز ااصُّ ٌِْ   ٌَِّنَةٌ  َْعدَ اإْلِ  َواَْو أُقٌَِ ْت َعلَ
ْقَلالِ  ْلحُ . اْاَ اَوْلِديُّ ِْلَّ  اُُزوَي اْاَ ّ ِ  ِاْا ٌَِّنَِة َكلُُزوِ ِ   ِاإْلِ َواَْو أَْنَكَل  َُصوِاَح ثُّي أَقَّل . َواَْو أَقَّل ثُّي أَْنَكَل َ اَز ااصُّ

ْلُح  َاِطَلً  . قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ . َكاَ  ااصُّ
799. Apabila dua orang melakukan sulh kemudian berselisih pada bahawa mereka 
melakukan sulh di atas pengakuan atau di atas ingkar maka yang dinaskan Syafi‟e 
bahawa kata-kata yang dipegangi adalah kata orang yang mendakwa ingkar kerana 
asalnya tidak ada akad. Kalau didirikan keterangan di atas seorang selepas dia ingkar 
harus sulh sepertimana kata Mawardi kerana lazim suatu hak dengan keterangan 
seperti lazimnya dengan ikrar. Kalau seorang mengaku kemudian ingkar harus sulh. 
Kalau dia ingkar maka dibuat sulh kemudian dia mengaku adalah sulh itu batal 
sepertimana kata Mawardi. 
 

ًٌْ ا  ًِ كُّ ِ  (َو  ) ْلُح أَ ٌَْها  )أَْي ٌَئُوُ   (َ ا ٌُْفِ ً  )ٌَِصحُّ ااصُّ أَْي اْْلَْ َواِ  َكاْاعَْفِو َعْ  اْاِقَصاِا، َكَ ْ   (إاَ
 ًّ ْلحِ َكَصااَْ تُك ِ ْ  َكذَا َعلَى َ ا تَْ تَِ قُّ ُ َعلَ ٌِْ  َعلَى َ اٍ   ِلَْفِظ ااصُّ ثَ ََت اَ ُ َعلَى َشْ ٍا قَِصاٌا  ََصااََ  ُ َعلَ

ٌْيِ  ََلَ  ، أَْو  ِلَْفِظ اْا َ . ِ ْ  قَِصاٍا  َِإنّ ُ ٌَِصحُّ
800. Sah suluh juga pada setiap (apa yang membawa kepada) harta seperti maaf di 
atas qisas seperti orang yang sabit baginya qisas di atas seorang lain maka dia buat 
sulh dengannya di atas harta dengan lafaz sulh seperti aku buat sulh dengan kamu dari 
sekian di atas apa yang kamu hakkan di atas ku daripada qisas, maka ianya sah, atau 
dengan lafaz jual maka tidak. 
 

ْلُح َ ْل َاِ   (َوهَُو  ) ٌٍْ ، َوكُ ٌّ ِ ْنُهَ ا : أَْي ااصُّ ٌٍْ  َوُصْلٌح َعْ  َع ًْ  (نَْوَعاِ   )ُصْلٌح َعْ  دَ  َاْْلَّوُ  ِ ْ  نَْوَع
ٌِْ  اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف  ٌِْ  َوَعلَ ٌِْ  َوتََلَك ُ اْاُ َصنُِّف . َوَ ٌَأْتًِ  ًِ َكََلِ  ِ  (إْ َلاٌء  )اادّ ًْ اادّ َوااثّانًِ ِ ْ  نَْوَع

ٌِْ  اْاُ دَّعاةِ  ٌِْل اْاعَ  َِإْ  َصااََح َعْ   َْعِض أَْ َواِ  ااّلِ َا َعلَى َ ا ٌَُوا ِقُ ُ  .اْ تَِصاًلا ُ عَاَوَ ةٌ َوهَُو اْاَ اِلي َعلَى َغ
ْلحِ َعلَى اْْلََصّحِ   َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  . ًِ اْاِعلِّة اْشتُِلَط قَْ ُض اْاِعَوِض  ًِ اْاَ ْ ِلِس، َوََل ٌُْشتََلطُ تَْعٌٌِنُ ُ  ًِ نَْفِس ااصُّ

ْلُح َوإِْ  اَْي ٌُْق َْض  ًِ اْاَ ْ ِلِس  ٌْنًا َصّح ااصُّ ٌِْ   َِإْ  َكاَ  اْاِعَوُض َع ٌْنًا َصّح َعلَى ،اْاِعَوَ اِ  ِل َِوٌّ  َوإِْ  َكاَ  دَ
. َوٌُْشتََلطُ تَْعٌٌِنُ ُ  ًِ اْاَ ْ ِلِس . اْْلََصّحِ 

801. (Ianya) iaitu sulh dua bentuk : sulh dari hutang dan sulh dari „ain. Setiap dari 
keduanya (dua bagai) maka yang pertama dari dua bagi sulh hutang yang di atasnya 
musannif menghadkan adalah (ibra‟). Akan datang pada kalamnya. Yang kedua dari 
dua bagai sulh hutang itu yang musannif tinggalkan untuk meringkaskan adalah 
mu‟awadhah i.e bayaran iaitu sulh hutang yang berjalan di atas „ain yang didakwa. 
Maka jika dia buat sulh dari sebahagian harta riba di atas barang yang sama dengannya 
pada „illat riba disyaratkan terimaserahan bayaran itu didalam majlis, tidak disyaratkan 
menentukanya pada diri sulh itu di atas yang paling sahih. Jika dua bayaran itu bukan 
berunsur riba maka jika bayaran itu „ain sah sulh itu sekalipun ia tidak diterimaserah 
didalam majlis, dan jika ianya hutang sah ia di atas yang paling sahih, dan disyaratkan 
menentukannya didalam majlis. 
 

  ٌِْ ٌِْ  َوتََلَك ُ اْاُ َصنُِّف اْ تَِصاًلا ُصْلُح اْاَ ِطٌَطِة َوهَُو اْاَ اِلي َعلَى  َْعِض اْاعَ ًْ اْاعَ َواانّْوعُ اْْلَّوُ  ِ ْ  نَْوَع
ٌِْ  َعلَى أََ ِدِهَ ا ٌِْ  اْاُ دَّعاِة ِاَ ْ  .اْاُ دَّعاِة، َكَ ْ  َصااََح ِ ْ  دَاٍل َعلَى  َْعِ َها أَْو ِ ْ  ثَْو َ  َوَهذَا ِه َةٌ ِا َْعِض اْاعَ

ًُّ ُ دِّة إْ َكاِ  اْاقَْ ِض .هَُو  ًِ ٌَِدهِ   .  ٌَُْشتََلطُ ِاِصّ تِِ  اْاقَ ُوُ  َوُ ِ 
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802. Bagai yang pertama dari dua bagai sulh pada „ain itu dan musannif 
meninggalkannya untuk meringkaskan adalah sulh hathithah i.e pengurangan, iaitu 
yang berjalan di atas sebahagian „ain yang didakwa seperti orang yang membuat sulh 
dari sebuah rumah ditas sebahagiannya atau dari dua helai kain di atas sehelai 
daripada keduanya. Ini adalah hibah sebahagian „ain yang didakwa kepada orang yang 
ia pada tangannya. Maka disyaratkan untuk sahnya qabul dan berlalu tempoh terboleh 
terimaserahan. 
 

ْلحِ َعلَى اْْلََصّحِ َكَصااَْ تُك ِ ْ  . َوٌَِصحُّ  ًِ اْا َْعِض اْاَ تُْلوِك  ِلَْفِظ اْاِه َِة َوااتّْ ِلٌِك َوَش َِهِهَ ا َوَكذَا  ِلَْفِظ ااصُّ
ٌْيِ ِاعَدَِي ااثَّ  ِ . اادّاِل َعلَى ُلْ ِعَها  .َوََل ٌَِصحُّ  ِلَْفِظ اْا َ

803. Sah ia pada sebahagian barang yang ditingalkan dengan lafaz hibah dan beri 
milik dan yang menyerupai keduanya. Begitu juga dengan lafaz sulh di atas yang paling 
sahih seperti “aku buat sulh dengan kamu dari rumah itu di atas satu perempatnya”. 
Tidak sah ia dengan lafaz jual kerana tidak ujud harga. 
 

ٌِْ  اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف  (َو  ) ٌِْ  َوَعلَ ًْ اْاعَ   .َوَ ٌَأْتًِ  ًِ َكََلِ  ِ  (ُ عَاَوَ ةٌ  )ااثّانًِ ِ ْ  نَْوَع
804. Yang kedua daripada dua bagai sulh pada „ain itu dan di atasnya musannif 
menghadkan adalah (mu‟awadhah), dan akan datang ia pada kalamnya.  
 

ْ َلاُء  ) ٌِْ   ( َاإْلِ ًْ اادّ ٌِْ  اْاُ دَّعى  ِِ   (اْقتَِصاُلهُ ِ ْ  َ قِِّ   )ااِّذي هَُو اانّْوعُ اْْلَّوُ  ِ ْ  نَْوَع َعلَى  َْعِ ِ   )ِ ْ  اادّ
ٌِْ  أَّ  .( ْ قَاِط، ِاَ ا  ًِ ااّصِ ٌَ  ْ َلاِء َواْاَ ّطِ َونَْ ِوِهَ ا َكاْاَوْ يِ َواإْلِ  َوٌَُ ّ ى ُصْلُح اْاَ ِطٌَطِة، َوٌَِصحُّ  ِلَْفِظ اإْلِ
ٌِْ ،  َاْلتَفَعَْت أَْصَواتُُهَ ا  ًِ  } ٌْنًا اَ ُ َعلَ ًَ اّاُ َعْنُهَ ا دَ َكْعَب ْ َ  َ اِاٍك َطلََب ِ ْ  َعْ ِد اّاِ ْ ِ  أَ ًِ َ ْدَلٍد َلِ 

ٌِْهَ ا َونَادَ   ٌِْ  َوَ لَّي،  ََ َلَا إاَ ٌَْك ٌَا َل ُوَ  : ٌَا َكْعُب  َقَاَ  : اْاَ ْ ِ ِد َ تّى َ ِ عَُهَ ا َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ اَ ّ
ٌِْ  َوَ لَّي : اّاِ،  َأََشاَل  ٌَِِدِه أَْ  َ ْي ااّشْطَل  َقَاَ    .{قُْي  َاْقِ ِ  : قَْد  َعَْلت،  َقَاَ  َصلّى اّاُ َعلَ

805. (Maka ibra‟,) yang mana ianya bagai yang pertama dari dua bagai suluh pada 
hutang adalah (menghad seorang dari haknya) daripada hutang yang didakwa (di 
atas sebahagiannya). Dinamakan ia sulh hathithah i.e pengurangan. Sah ia dengan 
lafaz ibra‟ dan kurangkan dan umpama keduanya seperti rendahkan dan gugurkan 
kerana apa yang sabit pada dua kitab yang sahih bahawa “Ka‟b bin Malik menuntut dari 
Abdullah bin Abu Hadrad r.anhuma akan hutangnya di atas dia, maka tinggilah suara 
mereka didalam masjid hingga rasulullah s.a.w.m mendengarnya maka dia keluar 
kepada mereka dan menyeru : wahai Ka‟b maka katanya : labbaika ya rasulullah! maka 
dia isyaratkan dengan tangannya yang maknanya “turunkan setengah” maka katanya : 
sungguhnya telah aku buat. Maka sabda nabi s.a.w.m: bangunlah maka bayar 
kepadanya”.  
 

ْ َلاِء  ٌْك أَْو نَْ ِوَها ِ ّ ا تَقَدَّي : َوإِذَا َ َل  ذَِاَك  ِِصٌ َِة اإْلِ َكأَْ َلأْتُك ِ ْ  َ ْ ِ ِ ائٍَة ِ ْ  اْْلَْاِف ااِّذي ِاً َعلَ
ْ َلاُء إْ قَاطٌ أَْي تَْ ِلٌكٌ .َكَوَ ْعتَُها أَْو أَْ قَْطتَها َعْنك َوَكْونُ ُ .  ََل ٌُْشتََلطُ اْاقَ ُوُ  َعلَى اْاَ ْذَهِب، َ َواٌء أَقُْلنَا اإْلِ

ٌِْلهِ  . إْ قَاًطا أَْو تَْ ِلًٌكا اْ تََِلُف تَْلِ ٌحٍ أَْوَ ْ ت   ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ
806. Apabila demikian itu berjalan di atas sighah ibra‟ seperti : aku lepaskan kamu dari 
lima ratus dari seribu yang sabit bagi ku di atas kamu, atau umpamanya daripada apa 
yang telah lalu seperti aku rendahkannya atau aku gugurkannya dari kamu. Tidak 
disyaratkan qabul di atas mazhab. Sama sahaja kita katakan ibra‟ itu menggugurkan 
atau memberi milik. Keadaannya menggugurkan atau memberi milik adalah perselisihan 
tarjih yang aku jelaskan didalam Syarah Minhaj dan selainnya.  
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ٌْك َعلَى َ ْ ِ ِ ائَةٍ  ْلحِ  ًِ اْْلََصّحِ َكَصااَْ تُك َعْ  اْْلَْاِف ااِّذي ِاً َعلَ  َوَهْ  ٌُْشتََلطُ اْاقَ ُوُ   ًِ .َوٌَِصحُّ  ِلَْفِظ ااصُّ
ٌِْ  هُنَا اْشتَِلاطُ ُ . ُ ْدَلكُ ُ ُ َلاَعاةُ االّْفِظ أَْو اْاَ ْعنَى. َهِذِه اْاَ ااَِة؟  ٌِِ  ِ ََلفٌ   ٌَْ ٌِْ  َكََلُي ااّش . َواْْلََصحُّ َ ا دَّ  َعلَ

 ِ ٌْ ْلحِ َعْ  اْاعَ ٌْيِ َكنَِظٌِلِه  ًِ ااصُّ ْلُح  ِلَْفِظ اْا َ  . َوََل ٌَِصحُّ هُنَا ااصُّ

807. Sah ia dengan lafaz sulh pada yang paling sahih seperti aku buat sulh dengan 
kamu dari seribu yang ia sabit bagi ku di atas kamu di atas lima ratus. Adakah 
disyaratkan qabul pada keadaan ini? Padanya khilaf tempat pemahamannya adalah 
pemeliharaan lafaz atau makna. Yang paling sahih daripada apa yang ditunjukkan 
kalam dua syeikh disini adalah ianya disyaratkan. Tidak sah disini sulh dengan lafaz jual 
seperti yang sebandingnya pada sulh dari „ain.  
 

ْ َلاِء  ( ِْعلُ ُ  )أَْي َوََل ٌَِصحُّ  (َوََل ٌَُ وُز  ) ْلحِ  َِ ْعنَى اإْلِ إذَا َ اَء َلأُْس : َكقَْوِاِ   (َعلَى َشْلٍط )أَْي تَْعِلٌُ  ااصُّ
 .ااّشْهِل  َقَْد َصااَْ تُك

808. (Tidak harus) iaitu tidak sah (melakukannya) iaitu menta‟likkan sulh dengan 
makna ibra‟ (di atas syarat) seperti katanya : apabila datang kepala bulan maka 
sungguh aku sulh dengan kamu.  
 

ٌِْلِه َكأَْ  ادَّعى  (َواْاُ عَاَوَ ةُ  ) ٌِْ  عُدُواُ ُ َعْ  َ قِِّ  اْاُ دَّعى  ِِ  إاَى َغ ًْ اْاعَ ااِّذي هَُو اانّْوعُ ااثّانًِ ِ ْ  نَْوَع
ٌِْ  دَاًلا أَْو ِشْقًصا ِ ْنَها  َأَقَّل اَ ُ  ِذَِاَك َوَصااََ  ُ ِ ْن ُ َعلَى ثَْوٍب أَْو نَْ ِو ذَِاَك َكعَْ ٍد َصحّ    .َعلَ

809. (Mu‟awadhah itu) yang mana ia satu bagai daripada dua bagai sulh „ain adalah 
berpaling seorang dari haknya yang dia dakwa kepada selainnya seperti bahawa dia 
mendakwa sebuah rumah di atas seorang lain atau satu bahagian darinya maka orang 
itu mengakui demikian itu baginya dan membuat sulh dengannya dari rumah itu di atas 
kain atau umpama demikian itu seperti hamba, sah ia.  
 

(   ٌِْ ْلحِ  (َوٌَْ ِلي َعلَ ٌْيِ  )أَْي َعلَى َهذَا ااصُّ ٌٍْب َوثُ ُوِت ااشُّْفعَِة َوَ ْنيِ تََصلُّ ِِ   ًِ  (ُ ْكُي اْا َ ِ ْ  ااّلدِّ  ِعَ
ْلحِ  ٌِْل ذَِاَك، َ َواٌء أََعقَدَ  ِلَْفِظ ااصُّ ٌِْ  قَْ َ  قَْ ِ ِ  َو ََ اِدِه  ِاْا ََلِل َواْاَ َهااَِة َوااشُُّلوِط اْافَاِ دَِة إاَى َغ اْاُ َصااَحِ َعلَ

ٌْيِ ٌَْصدُُ  َعلَى ذَِاكَ  ٌِْلِه ِْلَّ  َ دّ اْا َ  .أَْي  ِ َ

810. (Berjalan di atasnya) iaitu di atas sulh ini (hukum jual beli) daripada 
memulangkan dengan „aib dan sabit syuf‟ah dan ditegah dia melakukan tasarruf pada 
barang yang dibuat suluh di atasnya sebelum diterimaserah dan rosaknya dengan 
gharar dan jahil dan syarat-syarat yang fasid hingga selain demikian itu, samaada dia 
mengakadkan dengan lafaz sulh atau dengan selainnya kerana takrifan jualan terbenar 
di atas demikian itu. 
 

ًٌْ ا، َوإِْ  َكاَ  َعْ دًا أَْو ثَْو ًا َ ثًََل َ ْوُصو ًا  ٌٌْي أَ ٌٍْ ،  َِإْ  َكاَ  ذََه ًا أَْو  ِّ ةً  َُهَو  َ ٌِْ  َعلَى دَ َواَْو َصااََح ِ ْ  اْاعَ
ٌِْ  اْاُ دَّعاِة  ٌِْل اْاعَ ٌِْ  اْاُ دَّعاِة َعلَى َ ْنفَعٍَة ِا َ  ِِصفَِة ااّ لَِي  َُهَو َ لٌَي تَثْ ُُت  ٌِِ  أَْ َكاُ  ُ، َوإِْ  َصااََح ِ ْ  اْاعَ

ٌِْ ،  َِإْ  َصااََح َعلَى  َ اَلِة َصاِدٌ  َعلَ َ اَلِة  ًِ ذَِاَك ِْلَّ  َ دّ اإْلِ َكِ ْدَ ِة َعْ ٍد ُ دّةً َ ْعلُوَ ةً  َِإَ اَلةٌ تُثْ ُِت أَْ َكاَي اإْلِ
ٌِْ   َُهَو َعاِلٌّةٌ تَثْ ُُت أَْ َكاُي اْاعَاِلٌِّة  ٌَِها،  َِإْ  َعٌَّ  ُ دّةً  َِإَعاَلةٌ ُ َؤقّتَةٌ َوإَِّل  َُ ْطلَقَةٌ  . َ ْنفَعَِة اْاعَ

811. Kalau dia buat sulh dari satu „ain di atas satu hutang maka jika ianya emas atau 
perak maka ianya juga adalah jualan, dan jika ianya hamba atau kain sebagai contoh 
yang disifatkan dengan sifat salam maka ia salam sabit padanya hukum-hukumnya, dan 
jika dia buat sulh dari „ain yang didakwa di atas manfaat bagi selain „ain yang didakwa 
seperti khidmat hamba didalam satu tempohan yang maklum maka ianya sewaan, sabit 
hukum-hukum sewaan pada demikian itu kerana had sewaan terbenar di atasnya, maka 
jika dia buat sulh di atas manfaat „ain itu maka ianya pinjaman sabit hukum-hukum 
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pinjaman padanya, maka jika dia menentukan tempoh maka ia pinjaman yang 
diwaktukan jika tidak maka yang tidak dikaitkan. 

 
ْلحِ : َواَْو قَاَ   ٌِْل َ ْ ِ  ُ ُصوَ ٍة  َأََ ا َ ُ،  َاْْلََصحُّ  ُْطََلنُ ُ ِْلَّ  اَْفَظ ااصُّ َصاِاْ نًِ َعْ  دَاِلك َ ثًََل  َِكذَا ِ ْ  َغ

. ٌَْ تَْدِعً اْاُ ُصوَ ةَ َ َواٌء َكانَْت ِعْندَ َ اِكٍي أَْي َلَ 
812. Kalau dia kata : buat sulh dengan ku dari rumah kamu sebagai contoh dengan 
sekian, tanpa terdahulu perbalahan maka orang itu menurut, maka yang paling sahih 
adalah batalnya kerana lafaz suluh itu menuntut perbalahan samaada ianya di sisi 
hakim atau tidak. 
 

ْلحِ َ ْ عَةٌ : تَْن ٌِ ٌ  ْ َلاُء : قَْد عُِلَي ِ ّ ا تَقَّلَل أَّ  أَْقَ اَي ااصُّ َ اَلةُ َواْاعَاِلٌّةُ َواْاِه َةُ َوااّ لَُي َواإْلِ ٌُْي َواإْلِ اْا َ
ًَ ِ ْنَها أَْشٌَاُء أَُ ُل  .َواْاُ عَاَوَ ةُ ِ ْ  دَِي اْاعَْ دِ   .ِ ْنَها اْاُ ْلُي َكَصااَْ تُك ِ ْ  َكذَا َعلَى أَْ  تَُطلِّقَنًِ َطْلقَةً : َو َِق

ِ : َوِ ْنَها . َوِ ْنَها اْاَ عَااَةُ َكَصااَْ تُك ِ ْ  َكذَا َعلَى َلدِّ َعْ ِدي ًّ َصااَْ تُك ِ ْ  َكذَا َعلَى : اْاِفدَاُء َكقَْوِاِ  ِاْلَ ْل ِ
. َصااََح ِ ْ  اْاُ َ لِّي  ٌِِ  َعلَى َلأِْس اْاَ ا ِ  اْافَْ ُخ َكأَ ْ : َوِ ْنَها  .إْطََلِ  َهذَا اْْلَِ ٌلِ 

 
813. Tanbih. Sungguh telah diketahui daripada apa yang telah lalu bahawa bahagian-
bahagian sulh itu tujuh : jual dan sewa dan pinjam dan hibah dan salam dan ibra‟ dan 
mu‟awadhah dari darah sengaja. Tinggal darinya beberapa perkara yang lain. 
Daripadanya khulu‟ seperti : aku suluh dengan kamu dari sekian di atas bahawa kamu 
talakkan aku satu talak. Daripadanya adalah upah seperti : aku sulh dengan kamu dari 
sekian di atas bahawa kamu pulangkan hamba ku. Daripadanya tebusan seperti 
katanya kepada kafir harbi : aku suluh dengan kamu dari sekian di atas melepaskan 
tawanan ini. Daripadanya fasakh seperti bahawa dia buat suluh dari muslam fih di atas 
kepala harta. 
 

ْلُح ِْلَنّ ُ َوْعدٌ  ًِ : تَتِّ ةٌ  ٌٍْ  َ اّ ٍ َعلَى ُ َؤّ ٍ  ِ ثِْلِ  أَْو َصااََح ِ ْ  ُ َؤّ ٍ  َعلَى َ اّ ٍ ِ ثِْلِ  اَ َا ااصُّ اَْو َصااََح ِ ْ  دَ
 َو ًِ ااثّانٌَِِة َوْعدٌ ِ ْ  اْاَ ْدٌُوِ   ِِإْ قَاِط اْْلََ ِ  ،اْْلُواَى ِ ْ  اادّائِِ   ِِإْاَ اِ  اْْلََ ِ  َوِصفَةُ اْاُ لُوِ  ََل ٌَِصحُّ إْاَ اقَُها

.  َوهَُو ََل ٌَْ قُطُ 
814. Tatimmah. Kalau dia buat suluh dari hutang yang sampai tempoh di atas hutang 
yang bertempoh seumpamanya atau dia buat suluh dari yang bertempoh di atas yang 
sampai tempoh seumpamanya lagha sulh itu kerana ia pada yang pertama adalah janji 
dari orang yang berhutang dengan menghubungi tempoh itu sedangkan sifat sampai 
tempoh itu tidak sah menghubunginya, dan pada yang kedua adalah janji dari tuan 
hutang dengan menggugurkan tempoh yang mana ia tidak boleh gugur.  
 

ًَ َ ْ َ ةٌ َ ااّةٌ ِْلَنّ ُ َ اَ َح  َِ ّطِ اْا َْعِض   َلَْو َصااََح ِ ْ  َعْشَلٍة َ ااٍّة َعلَى َ ْ َ ٍة ُ َؤّ لٍَة  َِلَ  ِ ْ  َ ْ َ ٍة َو َِق
. َوَوَعدَ  ِتَأِْ ٌِ  اْا َاقًِ، َواْاَوْعدُ ََل ٌَْلَزُي َواْاَ طُّ َصِ ٌحٌ 

815. Maka kalau dia buat sulh dari sepuluh yang sampai tempoh di atas lima yang 
ditempohkan dia lepas dari lima lagi dan kekal lima yang sampai tempoh itu kerana dia 
bertolak ansur dengan mengurangkan sebahagiannya dan berjanji dengan 
menempohkan bakinya, janji itu tidak lazim dan pengurangan itu sah.  
 

ْلُح ِْلَّ  ِصفَةَ اْاُ لُوِ  ََل ٌَِصحُّ إْاَ اقَُها،  َواَْو عُِكَس  ِأَْ  َصااََح ِ ْ  َعْشَلٍة ُ َؤّ لٍَة َعلَى َ ْ َ ٍة َ ااٍّة اَ َا ااصُّ
 . َِإذَا اَْي ٌَْ ُصْ  اْاُ لُوُ  ََل ٌَِصحُّ ااتّْلكُ . َواْاَ ْ َ ةُ اْْلُْ َل  إنَّ ا تََلَكَها  ًِ ُ قَا َلَِة ذَِاكَ 

816. Kalau di‟akaskan dengan bahawa dia buat sulh dari sepuluh yang ditempohkan di 
atas lima yang sampai tempoh lagha sulh itu kerana sifat sampai tempoh itu tidak sah 
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menghubunginya, dan lima yang lain dia tinggalkan hanyalah pada pada membetuli 
demikian itu. Maka apabila tidak terhasil sampai tempoh itu tidak sah meninggalkannya.  
 

أَْي َ نَاً ا َوهَُو اْاَ اِلُا ِ ْ   (َلْوَشنًا  ) َِ ّيِ أَّوِاِ  َوإِْ َكاِ  ثَانٌِِ ، أَْي ٌُْ ِلُا  (َوٌَُ وُز ِاْ ِْنَ اِ  أَْ  ٌُْشِلَع  )
ٌْنَُهَ ا ،نَْ ِو اْاَ َشبِ  ٌِْ  َوااّطِلٌُ   َ َوٌُعَ ُّل َعْن ُ  ِااّشاِلعِ  ( ًِ َطِلٌٍ  نَا ٍِذ  ) َوَ ا َاًطا َوهَُو ااّ ِقٌفَةُ َعلَى َ ائَِط

ٌَْ  ااّطِلٌِ  اْ تَِ اعٌ َواْ تَِلاٌ  ِْلَنّ ُ ٌَْ تَاُّ  ِاْا ُْنٌَاِ ، َوََل ٌَكُوُ  إَّل نَا ِذًا َوااّطِلٌُ  ٌَكُوُ   ِ ُْنٌَاٍ  أَْو  ٌْنَ ُ َو َ َوقٌَِ   َ
ٌَْل نَا ٍِذ، َوٌُذَّكُل َوٌَُؤنُّث   َصْ َلاَء َونَا ِذًا أَْو َغ

817. (Harus seorang mengeluarkan rausyan) iaitu kepak iaitu yang keluar71 daripada 
umpama kayu, dan sabat iaitu bumbung di atas dua dinding walhal jalan di antara 
keduanya, (pada jalan yang lulus) diibaratkan darinya dengan syari‟. Dikatakan di 
antara syari‟ dan di antara thariq itu ada persamaan dan kelainan kerana syari‟ khusus 
dengan kawasan bangunan-bangunan dan tidak adalah ia melainkan yang lulus, dan 
thariq adalah ia pada binaan-binaan atau padang dan lulus atau tidak lulus dan ia 
dimuzakkarkan dan dimuannathkan.  
 

ٌُْث  ٌُْث ٌَُ لُّ  (اْاَ اّلةَ  )كُ ٌّ ِ ْ  اْاَ نَاحِ َوااّ ا َاِط  (ََل ٌَُ لُّ  ) َِ   ًِ ُ ُلوِلِهْي  ٌِِ   ٌَُْشتََلطُ اْلتِفَاعُ كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا  َِ 
 ًٌّ ٌِْل اْ تٌَِااٍ إاَى أَْ  ٌَُطأِْطَ  َلأَْ  ُ ِْلَّ  َ ا ٌَْ نَُي ذَِاَك إْ َلاٌل َ ِقٌِق  َوٌُْشتََلطُ َ َي .تَْ تَ ُ اْاَ اِشً ُ ْنتَِص ًا ِ ْ  َغ

َوإِْ  َكاَ  َ َ لُّ اْافُْلَ اِ  َواْاقََوا ِِ   َْلٌَْل َْي ذَِاَك . َهذَا أَْ  ٌَكُوَ  َعلَى َلأِْ ِ  اْاُ ُ واَةُ اْاعَاِاٌَةُ َكَ ا قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ 
ٌُْث ٌَُ لُّ تَْ تَ ُ اْاُ ْ ِ ُ  َعلَى اْا َِعٌِل َ َي أَْ َشاِب اْاِ َظلِّة ِْلَّ  ذَِاَك قَْد ٌَتِّفُ  َوإِْ  َكاَ  نَاِدًلا  َِ . 

818. dengan sekira-kira setiap daripada janah dan sabat itu (tidak memudharatkan 
orang yang lalu) pada laluan mereka padanya. Maka disyaratkan tinggi setiap daripada 
keduanya kadar boleh lalu dibawahnya orang yang berjalan tegak tanpa perlu kepada 
membongkokkan kepalanya kerana apa yang menghalang demikian itu sebenar 
memudharatkan. Disyaratkan serta ini bahawa ada arang junjungan yang tinggi pada 
kepalanya sepertimana kata Mawardi. Jika ia tempat lalu penunggang kuda dan unta 
maka hendaklah demikian itu tinggi kadar yang boleh lalu dibawahnya sekeduk di atas 
unta serta tiang payungnya kerana demikian itu terkadang berlaku sekalipun nadir. 
 

ِ  اْاعَ ّاِس  }: َواْْلَْصُ   ًِ َ َواِز ذَِاَك  ٌِْ  َوَ لَّي نََصَب  ٌَِِدِه ااّشِلٌفَِة ِ ٌَزا ًا  ًِ دَاِل َعّ ِ . {أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
 ًُّ ٌَْهِق َ اُي أَْ َ دُ َواْا َ ٌِْ  َوَ لّيَ : َوقَاَ  . َلَواهُ اإْلِ .  إّ  اْاِ ٌَزاَب َكاَ  َشاِلًعا ِاَ ْ ِ ِدِه َصلّى اّاُ َعلَ

819. Asal pada harus demikian itu “bahawa nabi s.a.w.m membina dengan tangannya 
yang mulia akan bumbung pada rumah bapa saudaranya Abbas”. Meriwayatkannya 
imam Ahmad dan Baihaqi. Katanya : bahawa mizab itu adalah jalan untuk kemasjidnya 
s.a.w.m.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ْ ََلِي  }:  َِإْ   َعََ  َ ا ُ نَِي أُِزٌَ  ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ  َواْاُ ِزٌُ  اَ ُ اْاَ اِكُي .{ََل َ َلَل َوََل ِ َلاَل  ًِ اإْلِ
 .اَِكْ  ِاكُّ ِ أََ ٍد ُ َطااَ َتُ ُ  ِِإَزااَتِِ ، ِْلَنّ ُ ِ ْ  إَزااَِة اْاُ ْنَكلِ . ََل كُ ُّ أََ ٍد ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  تََوقُّيِ اْاِفتْنَةِ 

820. Maka jika dia melakukan apa yang ditegah dihilangkan ia kerana nabi s.a.w.m 
“tidak ada perbuatan memudharatkan dan tidak ada kemudharatan didalam Islam”. 
Yang menghilangkannya adalah hakim, tidak setiap orang kerana apa yang padanya 
daripada kemungkinan fitnah. Akan tetapi boleh setiap orang menuntut hakim 
menghilangkannya kerana ia menghilangkan yang mungkar. 
 

                                                 
71

. iaitu yang terpacul dari dinding daripada umpama kayu, seperti dibuat umpama kotak yang padanya ada tingkap. 
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ْشَلاعُ إاَى : تَْن ٌِ ٌ  ٌَْس اَ ُ اإْلِ ٌِْل اْاُ ِ ّلِ هَُو  ًِ اْاُ ْ ِلِي، أَّ ا اْاَكا ُِل  َلَ َ ا ذُِكَل ِ ْ  َ َواِز إْ َلااِ اْاَ نَاحِ َغ
ًٌْ ا ِ ْ  آ َاِل  .َشَواِلعِ اْاُ ْ ِلِ ٌَ  َوإِْ  َ اَز اْ تِْطَلاقُ ُ، ِْلَنّ ُ َكِإْعََلِء اْا ِنَاِء َعلَى اْاُ ْ ِلِي  ًِ اْاَ ْنيِ  َوٌُْ نَعُوَ  أَ

. ُ شُوِشِهْي،  ًِ أَْ نٌَِِة دُوِلِهيْ 
821. Tanbih. Apa yang disebutkan daripada harus mengeluarkan janah yang tidak 
memudharatkan adalah pada orang Islam. Adapun orang kafir maka tidak boleh dia 
mengeluarkannya keapda syari‟ orang islam sekalipun harus dia melaluinya kerana ia 
seperti meninggikan binaan di atas orang islam pada tegahan. Ditegah mereka juga dari 
telaga-telaga tandas orang islam pada halaman rumah-rumah orang islam.  
 

 ًُّ َوٌُْش ِ ُ أَْ  ََل ٌُْ نَعُوا ِ ْ  إْ َلااِ اْاَ نَاحِ َوََل ِ ْ  َ ْفِل آ َاِل ُ شُوِشِهْي  ًِ َ َ ااِِّهْي َوَشَواِلِعِهْي : قَاَ  اْْلَْذَلِع
ْ ََلِي، َكَ ا  ًِ َلْ يِ اْا ِنَاءِ  ٌِْلِه . َوهَُو  َْ ٌث َ َ  ٌ . اْاُ ْ تَّصِة  ِِهْي  ًِ دَاِل اإْلِ َوُ ْكُي ااّشاِلعِ اْاَ ْوقُوِف ُ ْكُي َغ

 ِ ٌْ  ٌَْ .  ٌَِ ا َ ّل َكَ ا اْقتََ اهُ َكََلُي ااّش
822. Kata Azrai‟e : serupalah bahawa tidak ditegah mereka dari mengeluarkan janah 
itu dan tidak dari menggali telaga tandas mereka pada tempat mereka dan syari‟ 
mereka yang khusus dengan mereka didaam negeri islam sepertimana pada 
meninggikan binaan, yang mana ia bahasan yang elok. Hukum syari‟ yang diwakafkan 
hukum yang selainnya pada apa yang telah lalu itu sepertimana dituntut kalam dua 
syeikh.  
 

ٌِْل إْ ٌَاٍء، َكذَِاكَ  َوَصّلَح  ًِ ااّلْوَ ِة . َوااّطِلٌُ  َ ا ُ ِعَ  ِعْندَ إْ ٌَاِء اْا َلَِد أَْو قَْ لَ ُ َطِلٌقًا أَْو َوقَفَ ُ اْاَ اِاُك َواَْو  ِ َ
َ اِي  ِأَنّ ُ ََل َ اَ ةَ  ًِ ذَِاَك إاَى اَْفظٍ  أَّ ا  ٌِِ   َََل  ُدّ ِ ْ   .َوَ َ لُّ ُ  ٌَِ ا َعدَا ِ ْلَك ُ : قَاَ   ًِ اْاُ ِهّ اِت . نَْقًَل َعْ  اإْلِ
ٌُْث َوَ ْدنَا َطِلٌقًا اْعتََ ْدنَا  ٌِِ  ااّظاِهَل، َوََل . َوَهذَا َظاِهلٌ . اْنتََهى. اَْفٍظ ٌَُصٌُِّلهُ  ِِ  َوْقفًا َعلَى قَاِعدَِة اْْلَْوقَافِ  َوَ 

 .ٌُْلتَفَُت إاَى َ ْ دَأِ َ ْعِلِ  َطِلٌقًا
823. Thariq adalah apa yang dibuat di sisi membuka penempatan atau sebelumnya 
sebagai jalan atau diwakafkan pemilik walaupun tanpa memajukannya, seperti demikian 
itu. Nawawi menjelaskan didalam Raudhah dengan menakalkan dari Imam dengan 
bahawa tidak ada hajat pada menjadikannya jalan kepada lafaz. Kata Isnawi didalam 
Muhimmat : tempatnya pada apa yang selain miliknya. Adapun padanya maka tidak 
dapat tidak dari lafaz yang dia menjadikannya sebagai wakaf dengannya di atas kaedah 
wakaf. Intaha. Ini yang zahir. Sekira-kira kita dapati satu thariq kita pegangi apa yang 
zahir padanya dan tidak ditoleh kepada mula menjadikannya sebagai jalan. 
 

ْ ٌَاِء  ًِ تَْقِدٌِلِه قَاَ  اانَّوِويُّ  ًَ :  َِإْ  اْ تَلَفُوا ِعْندَ اإْلِ ٌَْلةَ َلِ  ٌِْ  َعْ  أَ ًِ هَُل ُ ِعَ  َ ْ عَةَ أَْذُلعٍ ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
 أَْذُلعٍ }اّاُ َعْن ُ 

ٌِْ  َوَ لَّي ِعْندَ اَِلْ تََِلِف  ًِ ااّطِلٌِ  أَْ  ٌُْ عََ  َعْلُ  ُ َ ْ عَةَ . {قََ ى َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
 ًّ ٌِْ  ا هـ: َوقَاَ  ااّزْلَكِش ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ اْعتِ َاُل قَْدِل اْاَ اَ ِة، َواْاَ ِدٌُث َ ْ ُ وٌ  َعلَ ِ َلِ  ًّ  .َ ْذَهُب ااّشا ِِع
 .َوَهذَا َظاِهلٌ 

824. Maka jika mereka berselisih di sisi membuka tanah pada menentukan kadarnya 
kata Isnawi : dijadikan ia tujuh hasta kerana khabar dua kitab yang sahih dari Abu 
Hurairah r.a “rasulullah s.a.w.m menghukumkan di sisi ujud perselisihan pendapat pada 
kadar jalan bahawa ia dijadikan lebarnya tujuh hasta”. Kata Zarkasyi : mazhab Syafi‟e 
r.a ; diiktibarkan kadar hajat, dan hadith itu ditanggungkan di atasnya. Intaha. Ini adalah 
yang zahir. 
 

ٍء ِ ْن ُ َوإِْ   ًْ ًَ َعلَى َش  َِإْ  َكاَ  أَْكثََل ِ ْ  َ ْ عَِة أَْذُلعٍ أَْو ِ ْ  قَْدِل اْاَ اَ ِة َعلَى َ ا َ ّل اَْي ٌَُ ْز ِْلََ ٍد أَْ  ٌَْ تَْوِا
، َوأَّ ا إذَا َكانَْت ااّطِلٌُ  َ ْ لُوَكةً ٌُسَ  ٌُْث ََل ٌَُ لُّ  ِاْاَ اّلِ  اَُها َ اِاكَُهابِّ قَّ ، َوٌَُ وُز إْ ٌَاُء َ ا َ ْواَ ُ ِ ْ  اْاَ َواِت  َِ 

. َواْْلَْ َ ُ  اَ ُ تَْوِ ٌعَُها.  َتَْقِدٌُلَها إاَى ِ ٌَلتِ ِ 
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825. Maka jika ianya lebih dari tujuh hasta atau lebih dari kadar hajat di atas apa yang 
telah lalu itu tidak harus bagi seorang pun mengusai suatu daripadanya sekalipun 
sedikit. Harus memajukan apa yang disekitarnya daripada bumi yang mati dengan 
sekira-kira tidak memudharatkan orang yang lalu. Adapun apabila jalan itu dimiliki 
disabilkan oleh pemiliknya maka kadarnya terserah kepada pilihannya. Yang terafdhal 
baginya adalah meluaskannya. 
 

َ اَي ِْلَّ  اْاَهَواَء ََل ٌُْفَلدُ  ِاْاعَْقدِ  ٌِْ  اإْلِ ْلُح َعلَى إْشَلاعِ اْاَ نَاحِ، أَْو ااّ ا َاِط  ِِعَوٍض َوإِْ  َصااََح َعلَ . َوٌَْ ُلُي ااصُّ
َ اُي َواْنتَفَى  ٌُْلَها أَْو ٌُْ َلُس  ٌَِها َشَ َلةٌ، َواَْو اتَّ َي ااّطِلٌُ  َوأَِذَ  اإْلِ َوٌَْ ُلُي أَْ  ٌُْ نَى  ًِ ااّطِلٌِ  ِدّكةٌ أَْو َغ
ااّ َلُل، ِاَ ْنيِ ااطُُّلوِ   ًِ ذَِاَك اْاَ َ ّ ِ َوِاتَعَثُِّل اْاَ اّلِ  ِِهَ ا ِعْندَ اَِلْزِدَ اِي، َوِْلَنّ ُ إذَا َطااَْت اْاُ دّةُ أَْش َ َ 

ا اْْلَْ ََلَك َواْنقََطَي أَثَُل اْ تِْ قَاِ  ااّطِلٌِ   ٌِِ   ِِ ََلِف اْْلَْ نَِ ِة َونَْ ِوَها َُ . َ ْوِ عُُهَي
826. Haram sulh di atas mengeluarkan janah* atau serambi dengan bayaran sekalipun 
dia membuat sulh dengan imam di atasnya kerana udara tidak ditunggalkan dengan 
akad. Haram membina dakkah72 dijalanan atau selainnya atau menanam pokok 
padanya, walaupun jalan itu luas dan imam mengizinkan dan ternafi kemudharatan 
kerana mendatang halangan untuk berjalan pada tempat itu dan kerana tersandung 
orang yang lalu pada keduanya di sisi sesak dan kerana apabila lama tempohnya 
tempat menyerupai tepat yang dimiliki dan putus kesan hak untuk berjalan padanya, 
bersalahan janah dan umpamanya. 
 

ٌُْل اانّا ِِذ اْاَ اِاً َعْ  نَْ ِو َ ْ ِ ٍد َكِل َاٍط َو ِئٍْل  ( ًِ اادّْلِب اْاُ ْشتََلِك  )إْ َلاُا َلْوَشٍ   (َوََل ٌَُ وُز  ) َوهَُو َغ
ٌِْل أَْهِلِ  َوِا َْعِ ِهْي  ٌِْ  َعلَى ِ َهٍة َعاّ ٍة ِا َ كُلِِّهْي  ًِ اْْلُواَى َوِ ْ   َاقٌِِهْي ِ ّ ْ   َا ُ ُ  (إَّل  ِِإْذِ  ااشَُّلَكاِء  )َ ْوقُو َ

ْذِ  قَاَ   ًِ . أَْ عَدُ َعْ  َلأِْ ِ  ِ ْ  َ َ ّ ِ اْاَ ْ َلاِ، أَْو ُ قَا ِلُ ُ  ًِ ااثّانٌَِةِ  ْ َلااِ  ِاإْلِ ُ وَع  َْعدَ اإْلِ  َلَْو أََلادُوا االُّ
 َوٌُْعتَ َُل إْذُ  اْاُ ْكتَِلي . ٌَُْش ِ ُ َ ْنَي قَْلِعِ  ِْلَنّ ُ َوْ ٌي  َِ ّ ٍ، َوَ ْنَي إْ قَائِِ   ِأُْ َلٍة ِْلَّ  اْاَهَواَء ََل أُْ َلةَ اَ ُ : اْاَ ْطلَِب 

. إْ  تََ ّلَل َكَ ا  ًِ اْاِكفَاٌَةِ 
827. (Tidak harus) mengeluarkan rausyan (pada lorong yang disyarikatkan) walhal 
ia tidak tembus i.e mati lagi sunyi dari umpama masjid seperti ribat dan telaga yang 
diwakafkan ke atas pihak awam, bagi selain ahlinya dan bagi sebahagian mereka, 
(melainkan dengan izin ahli syarikat), semua mereka pada yang pertama dan dari 
baki mereka daripada orang yang pintunya lebih jauh dari kepala lorong itu dari tempat 
dikeluarkan rausyan itu atau yang setentang dengannya pada yang kedua. Maka kalau 
mereka hendak membatalkan izin selepas ia dikeluarkan dengan izin, katanya didalam 
Matlab : maka ia menyerupai tegah mencabutnya kerana ia diletakkan dengan hak, dan 
menyerupai tegah mengekalkannya dengan bayaran kerana udara tidak ada sewaan 
baginya. Diiktibarkan izin orang yang menyewa jika dia kemudharatan sepertimana 
didalam al Kifayah.  
 

 ِ ٌْ ٌِْل اانّا ِِذ َ ْ  نَفَذَ  َا ُ ُ إاَ ٌْ ِ ،َوأَْهُ  َغ ٌِْل نُفُوِذ  َاٍب إاَ َوتَْ تَاُّ َشِلَكةُ كُّ ٍ ِ ْنُهْي  َِ ا .  ََل َ ْ  ََلَصَ  ِ دَاُلهُ ِ ْ  َغ
ٌِْل اانّا ِِذ ِْلَنّ ُ َ َ  ُّ تََلدُِّدهِ  ٌَْ   َا ِِ  َوَلأِْس َغ َ  .

828. Ahli lorong yang tidak lulus itu adalah orang yang pintunya terbuka kepadanya 
bukan orang yang berdempek dindingnya tanpa bukaan pintu kepadanya. Khusus 
syarikat setiap daripada mereka itu dengan apa yang di antara pintunya dan kepala 
lorong mati itu kerana ia tempat ulang aliknya. 
 

                                                 
72

. Satu tapak yang ditinggikan hal keadaanya rata untuk duduk-duduk berbual atau meletakkan kerusi. 
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ٌِْل إْذِ   َِقٌِّة ااشَُّلَكاِء  (تَْقِدٌُي اْا َاِب  )ِاَ ْ  اَ ُ  َاٌب  (َوٌَُ وُز  ) إذَا َ دّ اْا َاَب اْاقَِدٌَي  ( ًِ اادّْلِب اْاُ ْشتََلِك  ) ِ َ
  َِإْ  اَْي ٌَ ُدّهُ  َِلشَُلَكائِِ  َ ْنعُ ُ، ِْلَّ  اْنِ َ اَي ااثّانًِ إاَى اْْلَّوِ  ٌُوِلُث َزْ َ ةً َوُوقُوَف .ِْلَنّ ُ تََلَك  َْعَض َ قِّ ِ 

. اادَّواّبِ  ًِ اادّْلِب  ٌََتََ ّلُلوَ   ِ ِ 
829. (Harus) bagi tuan pintu (mengkedepankan pintunya) tanpa izin baki ahli syarikat 
(pada lorong yang disyarikatkan) apabila dia mematikan pintu lamanya kerana dia 
meninggalkan sebahagian haknya. Maka jika dia tidak mematikannya maka boleh ahli 
syarikatnya menegahnya kerana menghimpunkan yang kedua kepada yang pertama 
mewariskan sesak dan berhenti haiwan-haiwan tunggangan dilorong itu maka mereka 
kemudharatan dengan sebabnya.  
 

ًَ ِدْهِلًٌزا ِادَاِلِه َ ازَ  .  َواَْو َكاَ   َا ُ ُ آِ َل اادّْلِب  َأََلادَ تَْقِدٌَ  ُ َوَ عََ  اْا َاقِ
830. Kalau pintunya pada akhir lorong maka dia hendak mengkedepankannya dan 
menjadikan bakinya sebagai halaman rumahnya nesacaya harus.  

 
أَْي اْا َاِب اْاَ ِدٌِد إاَى أَْ فَِ  اادّْلِب َ َواٌء  (تَأِْ ٌُلهُ  )ِاَ ْ  اَ ُ  َاٌب  ًِ َلأِْس اادّْلِب اْاُ ْشتََلِك  (َوََل ٌَُ وُز  )

َعْ   (ِ ْ  ااشَُّلَكاِء  )ِ ّ ْ  تَأَّ َل  َاُب دَاِلِه  (إَّل  ِِإْذٍ   )أَقَُلَب ِ ْ  اْاقَِدٌِي أَْي  َعُدَ َعْن ُ، َوَ َواٌء أََ دّ اْْلَّوَ  أَْي ََل 
  ٌَْ  َاِب دَاِل اْاُ ِلٌِد ِاذَِاَك، ِْلَّ  اْاَ ّ   ًِ ِزٌَادَِة اَِلْ تِْطَلاِ  ِاَ ْ  تَأَّ َل دَاُلهُ  ََ اَز اَ ُ إْ قَاطُ ُ،  ِِ ََلِف َ ْ   َا ُ ُ  َ
 ًُّ َ اِي أَْي اْاَ ْفتُوُح اْاقَِدٌُي َكَ ا  َِهَ  ُ اا ُّْ ِك اْاَ ْفتُوحِ َوَلأِْس اادّْلِب، أَْو ُ قَا ٌِ  ِاْلَ ْفتُوحِ َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة َعْ  اإْلِ

ٌُْلهُ  ٌِْ   ِأَّ  اْاُ قَا َِ  ِاْلَ ْفتُوحِ ُ َشاِلٌك  ًِ اْاقَْدِل اْاَ ْفتُوحِ  ٌِِ ،  َلَ ُ  .َوَغ ًُّ أَنّ ُ اْاَ ِدٌدُ  َاْعتََلَض َعلَ َو َِهَي اْا ُْلِقٌنِ
 .اْاَ ْنيُ 

831. Tidak harus orang yang punya pintu pada kepala lorong yang disyarikatkan 
(menganjakkan kebelakang) pintu yang baru kepada sebelah dalam lorong itu, 
samaada ianya dekat dengan pintu yang lama atau jauh darinya, dan samaada dia 
mematikan yang pertama atau tidak, (melainkan dengan izin) dari orang yang 
terkebelakang pintu rumahnya (dari kalangan ahli-ahli syarikat) dari pintu rumah 
orang yang hendakkan melakukan demikian itu kerana hak pada melebihkan kawasan 
yang didatangi adalah milik orang yang terkebelakang rumahnya maka harus dia 
menggugurkannya, bersalahan orang yang pintunya di antara pintu yang sedia terbuka 
dan kepala lorong atau setentang dengan pintu yang sedia terbuka, sepertimana 
didalam Raudhah dari al Imam, iaitu pintu lama yang terbuka sepertimana difahami oleh 
Subki dan selainnya. Bulqini memahami bahawa ianya pintu yang baru maka dia 
mengkritik Subki dengan bahawa yang setentang dengan yang terbuka beryarkat pada 
kadar yang terbuka padanya, maka boleh dia menegah. 
 

 
ْ َلاِل َوإِْ  أَِذَ   ٌِْدِه ااّ ا ِِ  ِعْندَ اإْلِ ْ َلاُا  ِقَ َوَ َلَا  ِاْاَ اِاً َعْ  نَْ ِو َ ْ ِ ٍد َ ا اَْو َكاَ   ِِ  ذَِاَك  َََل ٌَُ وُز اإْلِ

ْلُح  َِ اٍ  َعلَى إْ َلااِ َ نَاحٍ أَْو  َتْحِ  َاٍب ِْلَّ  اْاَ ّ   ًِ اَِلْ تِْطَلاِ  ِاَ ِ ٌيِ اْاُ ْ ِلِ ٌ َ . اْا َاقُو َ  . َوََل ٌَِصحُّ ااصُّ
832. Keluar dengan yang sunyi dari umpama masjid oleh keadaan kalau demikian itu 
ada padanya maka tidak harus mengeluarkan yang demikian itu dengan kaitnya yang 
lalu itu di sisi ujud kemudharatan, sekalipun ahli syarikat yang lain mengizinkan. Tidak 
sah sulh dengan harta di atas mengeluarkan janah atau membuka pintu kerana hak 
pada mendatangi lorong itu bagi sekelian orang Islam. 
 

ٌِْلَها، َ َواٌء أَْ َ َلهُ أَْي ََل، : تَتِّ ةٌ  ٌَُ وُز ِاَ ْ  ََلَصَ  ِ دَاُلهُ اادّْلَب اْاَ ْ دُودَ أَْ  ٌَْفتََح  ٌِِ   َا ًا َِلْ تَِ اَءٍة َوَغ
ٌْ ِ ،ِْلَّ  اَ ُ َلْ َي اْاِ دَاِل  َ َْعُ  ُ أَْواَى ِلِهْي  ُِ ُلوِل اْافَاتِحِ أَْو  ُِ ُلوِلِهْي َعلَ ٌِْل إْذنِِهْي ِاتََ لُّ َ ِ   ٍ .  ََل  َتُْ  ُ ِاتََطلُّ

ٌِْهيْ  ُ وعُ َ تَى َشاُءوا َوََل غُْلَي َعلَ .  َواَُهْي  َْعدَ اْافَتْحِ  ِِإْذنِِهْي االُّ



 209 

833. Tatimmah. Harus bagi orang yang dinding rumahnya berdempek dengan lorong 
yang mati bahawa dia membuka pintu padanya untuk mendapatkan sinar matahari dan 
selainnya, samaada dia memakunya atau tidak, kerana boleh dia membuangkan 
dindingnya maka sebahagiannya terutama, tidak harus membukanya untuk boleh 
dikunjungi tanpa izin mereka kerana kemudharatkan mereka dengan lalu orang yang 
membuka itu atau dengan lalu mereka di atasnya. Boleh mereka rujuk selepas dibuka 
pintu itu dengan izin mereka bila mereka hendak dan tidak ada bayaran di atas mereka.  
 

  ٌَْ ٌِْلَها،  َْ  اَ ُ إَزااَةُ  َْعِض اْاِ دَاِل َوَ ْعُ  ِش َاٍك َ َكانَ ُ َو َتُْح  َاٍب  َ َوِاْلَ اِاِك  َتُْح ااّطاقَاِت َِلْ تَِ اَءٍة َوَغ
ٌف ُ َصاِدٌف ِاْلِ ْلكِ  ٌِْ  أَْو دَْلٍب َوَشاِلعٍ ِْلَنّ ُ تََصلُّ ٌِْ ، َوإِْ  َكانَتَا تُْفتََ اِ  إاَى دَْل َ   َُهَو َكَ ا اَْو أََزاَ  اْاَ ائَِط ،دَاَل

ٌِْهَ ا  َِ اِاِهَ ا ٌْنَُهَ ا َوَ عَلَُهَ ا دَاًلا َواِ دَةً َوتََلَك  َا َ َ . 

834. Boleh pemilik membuka lubang didinding untuk mendapatkan cahaya dan 
selainnya bahkan boleh dia menghilangkan sebahagian dinding dan membuat tingkap 
pada tempatnya dan membuka pintu di antara dua rumahnya sekalipun keduanya 
dibuka kepada dua lorong atau satu lorong dan satu jalan kerana ia tasarruf yang 
membetuli miliknya maka ia sepertimana kalau dia menghilangkan dinding di antara 
kedua rumahnya dan menjadikan keduanya rumah yang satu dan membiarkan dua 
pintu dua rumah itu dengan keadaannya. 
 

ٌِْهَ ا  َِإْ  عُِلَي أَنّ ُ  ُنَِى َ َي  ِنَاِء أََ ِدِهَ ا  َلَ ُ اْاٌَدُ ِاظُُهوِل أََ اَلِة اْاِ ْلِك  ِذَِاَك،  ٌَْ  ِ ْلَك َواَْو تَنَاَزَعا ِ دَاًلا أَْو َ ْقفًا  َ
حِ   َِإْ  أَقَاَي أََ دُهَُ ا  ٌَِّنَةً أَنّ ُ اَ ُ أَْو َ لََف َونََكَ  اْْلَ ُل قُِ َى اَ ُ  ِِ ، . َوإِْ  اَْي ٌَْعلَْي ذَِاَك  َلَُهَ ا اْاٌَدُ ِاعَدَِي اْاُ َلّ ِ

ٌْنَُهَ ا ِاَظاِهِل اْاٌَِد،  ٌََْنتَِفُي  ِِ  كُ ٌّ ِ ّ ا ٌَِلٌ ِ   .َوإَِّل ُ ِعَ   َ

835. Kalau dua orang berebut satu dinding atau satu bumbung yang di antara dua milik 
mereka maka jika diketahui bahawa ia dibina bersama binaan seorang dari mereka 
maka baginya tangan kerana zahir tanda pemilikkan dengan demikian itu, dan jika tidak 
diketahui demikian itu maka bagi kedua mereka tangan kerana tidak ada yang 
memberatkan. Maka jika seorang dari mereka mendirikan keterangan bahawa ia 
miliknya atau bersumpah dan seorang lagi enggan sumpah dihukumkan ia miliknya 
dengan sebabnya. Jika tidak, dijadikan ia di antara kedua mereka kerana zahir tangan 
itu, maka tiap seorang mengambil manfaat dengannya dari apa yang mengiringinya. 
 

ُ  َواَِلْنتِقَاُ ، َوَشْلًعا َعْقدٌ ٌَْقتَِ ً نَْقَ  . ًِ اْاَ َوااَةِ :  َْصٌ   ًَ  ِفَتْحِ اْاَ اِء أَْ َصُح ِ ْ  َكْ ِلَها اُ َةً ااتَّ وُّ  َوِه
ٌٍْ  ِ ْ  ِذّ ٍة إاَى ِذّ ٍة أُْ َل  َواْْلَّوُ  هَُو َغاِاُب اْ تِْعَ اِ  اْافُقََهاِء  . َوتُْطلَُ  َعلَى اْنتِقَاِاِ  ِ ْ  ِذّ ٍة إاَى أُْ َل . دَ

836. Fasal pada hiwalah i.e pindah hutang. “ ِاْاَ َوااَة” dengan fathah ha‟ lebih fasih dari 

kasrahnya pada lughah adalah berubah dan berpindah, dan pada syara‟ adalah akad 
yang menuntut pemindahan hutang dari satu zimmah kepada zimmah yang lain. 
Dituturkan ia di atas perpindahan hutang dari satu zimmah kepada satu zimmah yang 
lain. Yang pertama adalah yang ghalib penggunaan fuqaha‟. 
 

  ٌِْ ْ َ اعِ َ  َُل ااّصِ ٌَ  ِ ظُْلٌي َوإِذَا أُتْ َِي أََ دُكُْي َعلَى َ ِلًٍء  َْلٌَتْ َْي  }َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ ًّ   ِِإْ َكاِ  ،{َ ْطُ  اْا َنِ
 ًُّ ٌَْهِق ٌِْ  أَْي  َْلٌَْ تَْ ، َكَ ا َلَواهُ َهَكذَا اْا َ َوَصَل َ ُ . َوٌَُ  ُّ قَ ُواَُها َعلَى َ ِلًٍء ِاَهذَا اْاَ ِدٌثِ . ااتّاِء  ًِ اْاَ ْوِ عَ

ًُّ أَْ  ٌَكُوَ  اْاَ ِلًُء . َعْ  اْاُوُ وِب اْاِقٌَاُس َعلَى َ ائِِل اْاُ عَاَوَ اتِ  َوٌُْعتَ َُل  ًِ اَِلْ تِْ  َاِب َكَ ا  ََ ثَ ُ اْْلَْذَلِع
 . َو ًٌِّا َوََل شُْ َهةَ  ًِ َ اِا ِ 

837. Asal padanya sebelum ijmak khabar dua kitab yang sahih “pidai orang kaya itu 
zalim. Apabila diperikutkan seorang kamu di atas seorang yang berharta maka 
hendaklah dia turuti”, iaitu maka hendaklah dia terima pindahan hutang itu sepertimana 
Baihaqi riwayatkan seperti ini. Sunat menerimanya di atas orang yang berharta kerana 
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hadith ini. Yang memalingkannya dari wajib adalah kias di atas sekelian urusan bayar-
membayar. Diiktibarkan pada menghukumkan sunat itu sepertimana Azrai‟e bahas 
adalah bahawa orang yang berharta itu jenis membayar hutang lagi tidak ada syubhah 
pada hartanya.  
 

 ِ ٌْ ٌْنَاِ  ِل َِوٌّ َز ِاْلَ اَ ِة َوِاَهذَا اَْي ٌُْعتَ َْل ااتّقَا ُُض  ًِ اْاَ ْ ِلِس َوإِْ  َكاَ  اادّ ٌٍْ  ُ ّوِ ٌٍْ   ِدَ ٌُْي دَ  .َواْْلََصحُّ أَنَّها  َ

838. Yang paling sahih bahawa ia adalah jual hutang dengan hutang yang diharuskan 
kerana hajat. Kerana ini tidak diiktibarkan terima menerima didalam majlis sekalipun dua 
hutang itu berunsur riba.  

 
ٌِْ  : َوأَْلَكانَُها ِ تّةٌ  ٌٌْ  ِاْلُ ِ ٌِ  َعلَى اْاُ َ اِ  َعلَ ٌٌْ  ِاْلُ ْ تَاِ  َعلَى اْاُ ِ ٌِ  َودَ ٌِْ  َودَ ُ ِ ٌٌ  َوُ ْ تَاٌ  َوُ َ اٌ  َعلَ

ًَ  َْعُ َها َشْلًطا َكَ ا قَا َ .َوِصٌ َةٌ   . َوكُلَُّها تُْؤَ ذُ ِ ّ ا ٌَأْتًِ َوإِْ   ُّ ِ
839. Rukun-rukunnya enam : orang yang memindahkan hutang i.e muhil, orang yang 
dipindahkan hutang i.e muhtal, orang yang dipindahkan hutang ke atasnya i.e muhal 
„alaih, hutang bagi muhtal di atas muhil, hutang bagi muhil di atas muhal „alaih dan 
sighah. Semuanya difaham dari apa yang akan datang, sekalipun dinamakan 
sebahagiannya sebagai syarat sepertimana katanya :  
 

 ): ااثّانًِ  (َو . ِلَ ا اْاُ ِ ٌ ِ  ):  اْْلَّوُ  . َْ  َ ْ َ ةٌ َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ  (أَْل َعَةٌ  ) (اْاَ َوااَِة  )ِصّ ِة  (َوَشَلائِطُ  )
ٌُْث َشاَء،  َََل ٌُْلَزُي  ِِ َهٍة، َوَ  ُّ اْاُ ْ تَاِ   ًِ ِذّ ِة اْاُ ِ ٌِ   َََل  (قَ ُوُ  اْاُ ْ تَاِ   ِْلَّ  ِاْلُ ِ ٌِ  إٌفَاُء اْاَ ّ ِ ِ ْ  َ 

َ َي تَتَفَاَوُت، َواْْلَْ ُل اْاَواِلدُ ِالنّْدِب َكَ ا َ لّ  . ٌَْنتَِقُ  إَّل  ِِلَ اهُ ِْلَّ  ااذِّ
840. (Syarat-syarat) sah (hiwalah itu empat) bahkan lima sepertimana akan kamu 
ketahui. Pertamanya (redha muhil dan) keduanya (qabul muhtal) kerana muhil boleh 
menyempurnakan hak dari sesiapa yang dia hendak, maka tidak lazim ia dengan satu 
pihak sedangkan hak muhtal didalam zimmah muhil maka tidak berpindah ia melainkan 
dengan redhanya kerana zimmah-zimmah itu berlebih kurang, dan perintah itu datang 
untuk sunat sepertimana telah lalu. 
 

ٌْيِ : تَْن ٌِ ٌ  ًَ دَقٌِقَةٌ  .إنَّ ا َع َّل  ِاْاقَ ُوِ  اْاُ ْ تَْدِعً ِاْ ٌَِ اِب إِلِ َادَِة أَنّ ُ ََل  ُدّ ِ ْ  إٌَ اِب اْاُ ِ ٌِ  َكَ ا  ًِ اْا َ َوِه
ِف َكاْاعَْ ِد اْاَ  ٌِيِ، َوِْلَّ  اْاَ ّ  ِاْلُ ِ ٌِ   َلَ ُ أَْ  . َ َ نَةٌ  ٌِْ  ِْلَنّ ُ َ َ  ُّ اْاَ ّ ِ َوااتَّصلُّ َوََل ٌُْشتََلطُ ِلَ ا اْاُ َ اِ  َعلَ

ٌَْلهُ  ِاَِلْ تٌِفَاءِ  ٌِْلِه َكَ ا اَْو َوّكَ  َغ . ٌَْ تَْو ٌَِ ُ  ِ َ
841. Tanbih. Dia hanyalah mengibaratkan dengan “qabul” yang menuntut “ijab” kerana 
memahamkan bahawa tidak dapat tidak dari ijab muhil sepertimana pada jual beli, yang 
mana ia satu kehalusan yang elok. Tidak disyaratkan redha muhal „alaih kerana dia 
tempat hak dan tasarruf seperti hamba yang dijual dan kerana hak itu bagi muhil maka 
boleh dia menyempurnakannya tanpanya sama sepertimana kalau dia mewakilkan 
orang lain menyempurnakannya. 
 

ٌِْ  ََلِزً ا (َكْوُ  اْاَ ّ ِ  )ااثّاِاُث  (َو  ) ٌِْ  اْاُ َ اِ   ِِ  َوَعلَ  َوهَُو َ ا ََل ِ ٌَاَل  ٌِِ  َوََل  ُدّ أَْ  ٌَُ وَز .أَْي اادّ
ّ ِة  ) َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  ،اَِلْعتٌَِاُض َعْن ُ َكااثَّ ِ   َْعدَ َزَ ِ  اْاِ ٌَالِ  ا  ًِ ااذِّ َكااّصدَاِ  قَْ َ  اادُُّ وِ  َواْاَ ْوِت  (ُ ْ تَِقلًّ

ٌِْ  َكذَِاَك  ِ اْاُ دِّة َوااثَّ ِ  قَْ َ  قَْ ِض اْاَ  ٌِيِ،  ِأَْ  ٌُِ ٌَ   ِِ  اْاُ ْشتَِلي اْا َائَِي َعلَى ثَاِاٍث، َوَعلَ ًّ َواْْلُْ َلِة قَْ َ  ُ ِ 
ٌْنَاِ   ًِ َ  َِب اْاُوُ وِب أَْي اْ تَلَفَا، َكأَْ  َكاَ  أََ دُهَُ ا  ٌَْلهُ َعلَى اْاُ ْشتَِلي، َ َواٌء اتّفََ  اادّ  ِأَْ  ٌُِ ٌَ  اْا َائُِي َغ

.  ثََ نًا َواْْلَ ُل أُْ َلةً أَْو قَْلً ا
842. Ketiganya (keadaan hak itu) iaitu hutang orang yang dihiwalahkan dan orang 
yang dihiwalahkan ke atasnya adalah lazim, iaitu hutang yang tidak ada khiar padanya, 
dan tidak dapat tidak bahawa harus digantikan darinya seperti harga selepas masa 



 211 

khiar, sekalipun ia belum (tetap didalam zimmah) seperti maskahwin sebelum setubuh 
dan kematian dan sewaan sebelum lalu tempohnya dan harga sebelum terima serahan 
barang jualan dengan bahawa pembeli menghiwalahkannya dari penjual ke atas orang 
ketiga, dan dihiwalahkan ke atasnya sama seperti demikian itu dengan bahawa penjual 
menghiwalahkan orang lain ke atas pembeli, sama sahaja sama dua hutang itu pada 
sebab wajibnya atau berlainan, seperti bahawa satu daripada keduanya harga dan yang 
satu lagi sewaan atau hutang.  
 

ٌِْ  ااّ لَِي،  َََل تَِصحُّ اْاَ َوااَةُ  ٌٍْ ، َوََل  َِ ا ََل ٌَُ وُز اَِلْعتٌَِاُض َعْن ُ َكدَ ٌٍْ   ِدَ ٌُْي دَ ٌِْ  ِاَ ا َ ّل أَنَّها  َ  َََل تَِصحُّ  ِاْاعَ
ٌِْ  َوََل َعْك ُ ُ َوإِْ   ًَ َعلَ ٌِْ  َوإِْ  َكاَ  ََلِزً ا، َوََل تَِصحُّ اْاَ َوااَةُ ِالّ اِعً َوََل ِاْلُ ْ تَِ ّ ِ  ِااّزَكاِة ِ ّ ْ  ِه  ِِ  َوََل َعلَ

 .تَِلَف اانَِّصاُب  َْعدَ ااتَّ كُِّ  َِلْ تِنَاعِ اَِلْعتٌَِاِض َعْنَها

843. Maka tidak sah hiwalah dengan ‟ain kerana apa yang telah lalu bahawa ianya jual 
hutang dengan hutang, dan tidak dengan apa yang tidak harus digantikan darinya 
seperti hutang salam, maka tidak sah hiwalah dengannya dan tidak ke atasnya 
sekalipun ianya lazim, dan tidak sah hiwalah petugas zakat dan tidak orang yang berhak 
zakat dari orang yang sabit zakat di atasnya, dan tidak „akasnya, sekalipun binasa 
nishab selepas terboleh zakat, kerana tertegah penggantian darinya. 
 

 ِ ٌْ ٌِْ  َ َي َ َلاِب ِذّ تِِ  ِْلَّ  ذَِاَك إنَّ ا.َوتَِصحُّ َعلَى اْاَ ٌِِّت ِْلَنّ ُ ََل ٌُْشتََلطُ ِلَ ا اْاُ َ اِ  َعلَ هَُو   َوإِنَّ ا َصّ ْت َعلَ
ٌْنِِ  َ تّى ٌَْقَ ىَ  ٌْئًا  َْعدَ َ ْوتِِ ، َوإَِّل  َِذّ تُ ُ َ ْلهُونَةٌ  ِدَ َوَظاِهُلهُ أَنّ ُ ََل .  ِاانِّْ  َِة ِاْلُ ْ تَْق َِ ، أَْي اَْي تَْق َْ  ِذّ تُ ُ َش

ٌَْ  أَْ  ٌَكُوَ  اَ ُ تَِلَكةٌ أَْو ََل، َوهَُو َكذَِاَك، َوإِْ  َكاَ   ًِ ااثّانًِ ِ ََلفٌ  َوََل تَِصحُّ َعلَى ااتِّلَكِة ِاعَدَِي .  َْلَ   َ
 ِ ٌْ  . ااّشْ ِا اْاُ َ اِ  َعلَ

844. Sah ia di atas mayat kerana tidak disyaratkan redha muhal „alaih. Hanyalah sah ia 
di atasnya serta punah zimmahnya kerana demikian itu hanyalah dengan nisbah yang 
dimasa depan, iaitu zimmahnya tidak menerima sesuatu selepas matinya. Jika tidak, 
maka zimmahnya digadaikan dengan hutangnya hingga ia dibayar. Zahirnya bahawa 
tidak ada beza di antara dia mempunyai peninggalan atau tidak yang mana ia seperti 
itu, sekalipun ada khilaf pada yang kedua. Tidak sah ia di atas harta peninggalan kerana 
ketiadaan peribadi yang dipindahkan ke atasnya.  
 

ٌَِّاِب، َو ِااثَّ ِ   ًِ َزَ ِ  اْاِ ٌَاِل  ِأَْ  ٌُِ ٌَ   ِِ   ِي َكاْاعَ ٌِِد َوااث ِ َكاانُّقُوِد َواْاُ  ُوِب َو ِاْاُ تَقَّوِ ًّ ٌِْ  اْاِ ثِْل َوتَِصحُّ  ِاادّ
ٌِْ   ِأَْ  ٌُِ ٌَ  اْا َائُِي إْنَ انًا َعلَى اْاُ ْشتَِلي ِْلَنّ ُ آٌٌِ  إاَى االُُّزوِي  ِنَْفِ ِ   اْاُ ْشتَِلي اْا َائَِي َعلَى إْنَ اٍ ، َوَعلَ

 .َواْاَ َواُز َعاِلٌض  ٌِ ِ 

845. Sah ia pada hutang yang seumpama seperti duit dan bijirin dan dengan yang 
diperharga seperti hamba dan kain, dan dengan harga pada masa khiar dengan 
bahawa pembeli menghiwalahkan penjual di atas seorang lain, dan dihiwalahkan ke 
atasnya dengan bahawa penjual menghiwalahkan orang lain ke atas pembeli kerana ia 
membawa keada lazim dengan sendirinya, dan keharusannya mendatang padanya.  
 

ٌَْها، َوِْلَّ  ُ ْقتََ اَها االُُّزويُ  ًَ اْاِ ٌَاُل  َاَت ُ ْقتََ اَها. َوٌَْ طُُ  اْاِ ٌَاُل  ِاْاَ َوااَِة  ِااثَّ ِ  ِاتََلاِ ً َعاقِدَ َو ًِ .  َلَْو  َِق
ٌِْ  ٌَْ طُُ   ًِ َ ّ ِ اْا َائِيِ ِاِلَ اهُ  َِها ًٌْ ا .  ََل  ًِ َ ّ ِ ُ ْشتٍَل اَْي ٌَْلضَ ،اْاَ َوااَِة َعلَ ًَ  َِها  ََطَ   ًِ َ قِِّ  أَ  َِإْ  َلِ 

ٌِْ  َلّ َ  ُ اْ ُ  اْاُ ْقِلي، َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ  .   ًِ أََ ِد َوْ َه
846. Batal khiar dengan menghiwalahkan harganya kerana kedua yang 
mengakadkannya saling meredhai, dan kerana kehendaknya adalah lazim. Maka kalau 
kekal khiar itu luputlah kehendak hiwalah itu. Dan pada hiwalah di atasnya batal khiar 
pada hak penjual kerana redhanya dengannya, tidak pada hak pembeli yang tidak 
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meredhainya. Maka jika dia meredhainya batal haknya juga pada satu daripada dua 
wajah yang ditarjihkan Ibnu Muqri, dan ia yang muktamad.  
 

ٌِْ ،  ٌََتِيُّ اْا ََلُض ِ ْنُهَ ا  دُوَ  ،َوتَِصحُّ َ َوااَةُ اْاُ َكاتَِب َ ٌِّدَهُ  ِاانُُّ وِي ِاُوُ وِد االُُّزوِي ِ ْ  ِ َهِة ااّ ٌِِّد َواْاُ َ اِ  َعلَ
ٌِْ   َِ اِ  اْاِكتَا َِة،  َََل تَِصحُّ ِْلَّ  اْاِكتَا َةَ َ ائَِزةٌ ِ ْ  ِ َهِة اْاُ َكاتَِب  َََل ٌَتََ ّكُ  اْاُ ْ تَاُ  ِ ْ   ٌَْلهُ َعلَ َ َوااَِة ااّ ٌِِّد َغ

ٌِْ   َِإنّ ُ ٌَِصحُّ َكَ ا  .ُ َطااَ َتِِ  َوإِْاَزاِ  ِ  ٌُْ  ُ عَاَ لٍَة َوأَُ ا  َعلَ َوَ َلَا  ِنُُ وِي اْاِكتَا َِة َواَْو َكاَ  ِالّ ٌِِّد َعلَى اْاُ َكاتَِب دَ
ٌَْ  اْاُ عَاَ لَِة ََلِزٌي  ًِ اْاُ ْ لَةِ  . ًِ َزَوائِِد ااّلْوَ ةِ  َوََل تَِصحُّ  َِ ْعِ  . َوََل نََظَل إاَى  ُقُوِطِ   ِااتّْعِ ٌِز ِْلَّ  دَ

ٌْنَِها ِ ٌنَئٍِذ،  ِِ ََل ِِ   َْعدَ ااتَّ ايِ  ٌِْ  قَْ َ  تََ اِي اْاعََ ِ  َواَْو  َْعدَ ااشُُّلوعِ  ٌِِ  ِاعَدَِي ثُ ُوِت دَ   .اْاِ عَااَِة، َوََل َعلَ
847. Sah hiwalah mukatab atas penghulunya dengan ansuran kitabah kerana ujud 
kelaziman dari pihak penghulu dan muhal „alaih, maka sempurna tujuan dari keduanya, 
tidak hiwalah penghulu atas orang lain akan harta kitabah maka tidak sah ia kerana 
kitabah adalah suatu yang harus dari pihak mukatab maka tidak terboleh muhtal 
menuntutnya dan melazimkannya. Keluar dengan nujum kitabah walaupun ia bagi 
penghulu di atas mukatab oleh hutang mu‟amalah dan dihiwalahkan ia ke atasnya maka 
ianya sah sepertimana didalam Zawaid Raudhah. Tidak ditilik kepada gugur ansuran itu 
dengan dihukumkan lemah kerana hutang muamalah itu pada dasarnya lazim. Tidak 
sah ia dengan upah kerja, dan tidak di atasnya sebelum sempurna kerja walaupun 
selepas masuk padanya kerana tidak sabit hutangnya ketika itu, bersalahan upah kerja 
selepas sempurnanya. 
 

ِّفَاُ   )ااّلا ُِي  (َو  ) ٌِْ  اْاُ َ ا ِ  (َ ا  ًِ ِذّ ِة اْاُ ِ ٌِ   )أَْي ُ َوا َقَةُ  (ات  )َ ا  ًِ ِذّ ِة  (َو  ) ِِ   ِاْلُ ْ تَاِ  ِ ْ  اادّ
  ٌِْ ٌِْ   (اْاُ َ اِ  َعلَ ٌِْ  اْاُ َ اِ  َعلَ  َََل ٌَِصحُّ  ِاادَّلاِهِي َعلَى اادّنَانٌِِل َوَعْك ُ ُ، َو ًِ (  ًِ اْاِ ْنِس ) ِاْلُ ِ ٌِ  ِ ْ  اادّ

َزْت ِاْلَ اَ ِة  َاْعتُ َِل  ٌَِها  اْاقَْدِل،  َََل ٌَِصحُّ  َِ ْ َ ٍة َعلَى َعْشَلٍة َوَعْك ُ ُ، ِْلَّ  اْاَ َوااَةَ ُ عَاَوَ ةُ إْل َاٍ  ُ ّوِ
ِّفَاُ   ٌَِ ا ذُِكَل َكاْاقَْلِض  ّ ِة َوااتّْكِ ٌِل  (اانّْوعِ َواْاُ لُوِ  َوااتّأِْ ٌِ   ) ًِ  (وَ  ) .اَِلت َو ًِ قَْدِل اْْلََ ِ  َو ًِ ااّصِ

. إْاَ اقًا ِاتَفَاُوِت اْاَوْصِف  ِتَفَاُوِت اْاقَْدلِ 
848. Keempatnya (sama) iaitu muafakat (apa yang didalam zimmah muhil) bagi 
muhtal daripada hutang yang dihiwalahkan (dan) apa yang didalam zimah (muhal 
„alaih) bagi muhil daripada hutang yang dipindahkan ke atasnya (pada jenis), maka 
tidak sah ia dengan dirham di atas dinar dan „akasnya, dan pada kadar maka tidak sah 
ia dengan lima di atas sepuluh dan „akasnya kerana hiwalah itu ganti-mengganti untuk 
memudahkan yang diharuskan kerana hajat maka diiktibarkan padanya kesamaan pada 
apa yang disebutkan itu, sama seperti hutang. (dan) pada (bagai dan sampai tempoh 
dan tempoh) dan pada kadar tempohan dan pada sahih dan pecah kerana 
menghubungkan lebih kurang sifat dengan lebih kurang kadar. 
 

ِّفَاقُُهَ ا  ًِ ااّلْهِ  َوََل  ًِ ااّ َ ا ِ : تَْن ٌِ ٌ  ٌٍْ  أَْو ،أَْ َهَي َكََلُي اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ ََل ٌُْعتَ َُل ات  َوهَُو َكذَِاَك،  َْ  اَْو أََ اَ   ِدَ
ٌٍْ   ِِ  َلْهٌ  أَْو َ اِ ٌ  اْنفَّك ااّلْهُ  َو َِلَ  ااّ اِ ُ  ِْلَّ  اْاَ َوااَةَ َكاْاقَْ ِض    .َعلَى دَ

849. Tanbih. Kalam musannif memahamkan bahawa tidak diiktibarkan kesamaan 
keduanya pada gadaian dan tidak pada dhaman, yang mana ia seperti itu, bahkan kalau 
seorang menghiwalahkan hutang atau menghiwalahkan ke atas hutang yang ada 
gadaian atau penjamin padanya terombak gadaian itu dan bebas penjamin itu kerana 
hiwalah sama seperti terimaserahan.  
 

فَاِت اْاُ ْعتَ ََلِة  ًِ ااّ لَيِ  ٌِْ  قَْدًلا َوِصفَةً  ِااّصِ  .َواْاَ اِ ُس اْاِعْلُي  َِ ا ٌَُ اُ   ِِ  َوَعلَ

850. Kelimanya : tahu dengan apa yang dihiwalahkan dan dihiwalahkan ke atasnya 
nisbah kadar dan sifat yang diiktibarkan pada salam.  
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ٌِْ ،  (ِذّ ةُ اْاُ ِ ٌِ   )أَْي  ِاْاَ َوااَِة ااّصِ ٌَ ِة  (َوتَْ َلأُ  َِها  ) ٌْنُ ُ َعْ  اْاُ َ اِ  َعلَ ٌِْ  اْاُ ْ تَاِ ، َوٌَْ قُطُ دَ َعْ  دَ

ٌِْ ، أَْي ٌَِصٌُل نَِظٌَلهُ  ًِ ِذّ تِ ِ  ٌُْ  ُ ْ تَاٍ  ُ َ اًَل َعلَ ٌِْلِه َكَ ْ ٍد َوَ ْوٍت . َوٌَْلَزُي دَ  َِإْ  تَعَذَّل أَْ ذُهُ ِ ْن ُ  ِفَلٍَس أَْو َغ
ٌِْ  أَْو َ ِهلَ ُ  ٌِْ  َوتَِلَف  ًِ ٌَِدِه، َوإِْ  َشَلَط ٌََ اَل اْاُ َ اِ  َعلَ اَْي ٌَْلِ ْي َعلَى اْاُ ِ ٌِ  َكَ ا اَْو أََ ذَ ِعَوً ا َعِ  اادّ

ٌْئًا هَُو َ ْ  ُوٌ   ٌِ ِ  ٌل  ِتَْلِك  . َِإنّ ُ ََل ٌَْلِ ُي َعلَى اْاُ ِ ٌِ  َكَ ْ  اْشتََل  َش َوََل ِعْ َلةَ ِالّشْلِط اْاَ ْذكُوِل ِْلَنّ ُ ُ قَّصِ
 . اْافَْ ِا َعْن ُ 

851. (Bebas dengan) hiwalah yang sah (oleh zimmah muhil) dari hutang muhtal, dan 
gugur hutangnya dari muhal „alaih dan lazim hutang muhtal pada muhal „alaih, iaitu 
jadilah yang sebandingnya didalam zimmahnya. Maka jika teruzur mengambil hutang itu 
darinya dengan sebab muflis atau ingkar dan mati tidak boleh dia rujuk ke atas muhil, 
samalah sepertimana kalau dia mengambil gantian dari hutang dan ia binasa pada 
tangannya, sekalipun dia mensyaratkan kaya muhal „alaih atau dia jahilkannya, maka 
tidak boleh rujuk di atas muhil, sama seperti orang yang membeli suatu yang dia rugi 
padanya. Tidak ada perhatian kepada syarat yang disebutkan itu kerana dia cuai 
dengan meninggalkan selidik tentangnya.  
 

ٍء ِ ّ ا ذُِكَل اَْي تَِصّح اْاَ َوااَةُ  ًْ ُ وَع ِعْندَ ااتّعَذُِّل  َِش َواَْو َشَلَط اْاعَاقِدُ  ًِ اْاَ َوااَِة َلْهنًا أَْو . َواَْو َشَلَط االُّ
ًَ َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ  .  َ ِ ٌنًا َهْ  ٌَِصحُّ أَْو ََل؟ َلّ َح اْ ُ  اْاُ ْقِلي اْْلَّوَ ، َوَصاِ ُب اْْلَْنَواِل ااثّانِ

852. Kalau dia mensyaratkan rujuk di sisi teruzur dengan suatu daripada yang 
disebutkan itu tidak sah hiwalah itu. Kalau orang yang berakad mensyaratkan gadaian 
atau penjamin pada hiwalah adakah sah ia atau tidak? Ibnu Muqri mentarjihkan yang 
pertama dan tuan kitab al Anwar akan yang kedua yang mana ia yang muktamad.  
 

َوََل ٌَثْ ُُت  ًِ َعْقِدَها ِ ٌَاُل َشْلٍط ِْلَنَّها اَْي تُْ َ  َعلَى اْاُ عَاٌَنَِة، َوََل ِ ٌَاُل َ ْ ِلٍس  ًِ اْْلََصّحِ، َوإِْ  قُْلنَا إنَّها 
 .ُ عَاَوَ ةٌ ِْلَنَّها َعلَى ِ ََلِف اْاِقٌَاِس 

853. Tidak sabit pada akadnya khiar syarat kerana ia tidak dibina di atas pandang dan 
tidak khiar majlis pada yang paling sahih, sekalipun kita katakan bahawa ianya gantian 
kerana ia di atas menyalahi kias. 
 

ٌِْلِه َكِإقَااٍَة َوقَْد أََ اَ  ُ ْشتٍَل  َائِعًا  ِثََ ٍ   ََطلَْت اْاَ َوااَةُ َِلْلتِفَاعِ ااثَّ ِ   ِاْنِفَ اخِ : تَتِّ ةٌ   ٌٍْب أَْو َغ ٌٌْي  ِعَ اَْو  ُِ َخ  َ
ٌْيِ، ََل إْ  أََ اَ   َائٌِي  ِِ  ثَاِاثًا َعلَى اْاُ ْشتَِلي  َََل تَْ طُُ  اْاَ َوااَةُ ِاتَعَلُِّ  اْاَ ّ ِ  ِثَاِاٍث،  ِِ ََل ِِ   ًِ اْْلُواَى . اْا َ

854. Tatimmah. Kalau difasakhkan jualan dengan „aib atau selainnya seperti iqalah 
walhal pembeli telah menghiwalahkan penjual dengan harganya batal hiwalah itu 
kerana terangkat harga dengan terfasakh jualan itu, tidak jika penjual yang 
menghiwalahkannya kepada orang ketiga ke atas pembeli maka tidak batal hiwalah itu 
kerana bersangkut hak pada orang ketiga itu, bersalahan ianya pada yang pertama.  
 

ٌّتِِ  أَْو ثَ َتَْت  ِ ٌَِّنٍَة ٌُِقٌُ َها  َواَْو  َاَع َعْ دًا َوأََ اَ   ِثََ نِِ  َعلَى اْاُ ْشتَِلي ثُّي اتّفََ  اْاُ تَ َاٌِعَاِ  َواْاُ ْ تَاُ  َعلَى ُ ّلِ
اْاعَْ دُ أَْو َشِهدَْت ِ ْ  َةٌ  ََطلَْت اْاَ َوااَةُ ِْلَنّ ُ  َاَ  أَْ  ََل ثََ َ  َ تّى ٌَُ اَ   ِِ   ٌََُلدُّ اْاُ ْ تَاُ  َ ا أََ ذَهُ َعلَى اْاُ ْشتَِلي 

ٌِّة َوََل  ٌَِّنَةَ َ لّفَاهُ َعلَى نَْفًِ اْاِعْلِي  َِها. َوٌَْ قَى َ قُّ ُ َكَ ا َكا َ  ثُّي  َْعدَ َ ِلِفِ  ٌَأُْ ذُ . َوإِْ  َكذّ َُهَ ا اْاُ ْ تَاُ   ًِ اْاُ ّلِ
ٌْنَ ُ  ِِإْذنِِ  ااِّذي تََ ّ نَتْ ُ  اْاَ اَ  ِ ْ  اْاُ ْشتَِلي ِا َقَاِء اْاَ َوااَِة، ثُيّ  ٌَْلِ ُي  ِِ  اْاُ ْشتَِلي َعلَى اْا َائِيِ ِْلَنّ ُ قََ ى دَ

. اْاَ َوااَةُ 
855. Kalau seorang menjual hamba dan menghiwalahkan harganya ke atas pembeli 
kemudian kedua yang berjual beli itu dan muhtal sepakat di atas merdekanya atau sabit 
ia dengan keterangan yang didirikan oleh hamba itu atau menyaksikannya saksi hisbah 
batal hiwalah itu kerana ternyata tidak ujud harga hinggakan ia boleh dihiwalahkan 
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maka muhtal memulangkan apa yang dia ambil ke atas pembeli dan kekallah haknya 
seperti mana asalnya. Jika muhtal mendustakan kedua mereka pada kemerdekaan 
hamba itu dan tidak ada keterangan kedua mereka menyuruhnya bersumpah di atas 
menafikan tahu tentangnya, kemudian selepas dia bersumpah dia mengambil harta dari 
si pembeli kerana kekal hiwalah itu. Kemudian pembeli itu merujuk harga itu ke atas 
penjual kerana dia membayar hutangnya dengan izinnya yang dikandung oleh hiwalah 
itu.  
 

ٌِْ  ِاْلُ ْ تَِ ّ ِ  ٌْنًِ ِ ْ   ََُلٍ ، َوقَاَ  اْاُ ْ تَِ  ُّ أََ ْلتنًِ  ِِ ، أَْو قَاَ  : َواَْو قَاَ  اْاُ ْ تَِ  ُّ َعلَ َوّكْلتُك ِاتَْق َِض ِاً دَ
ٌِْ  : اْاَوَكااَةَ، َوقَاَ  اْاُ ْ تَِ  ُّ " أُِ لُّك  ِ ِ "أََلْدت  ِقَْوِاً : اْْلَّوُ   َ  اْاُ ْ تََ  ُّ َعلَ  َْ  أََلْدت  ِذَِاَك اْاَ َوااَةَ ُصدِّ

 ِ ٌْ .   ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَنّ ُ أَْعَلُف  ِِإَلادَتِِ ، َواْْلَْصُ   َقَاُء اْاَ قّ
856. Kalau orang yang dituntut hak berkata kepada orang yang berhak : aku wakilkan 
kamu untuk menerima serahan bagi ku akan hutang ku dari si pulan, dan kata orang 
yang berhak : kamu hiwalahkan aku dengannya, atau kata yang pertama : aku hendak 
dengan kata ku “aku hiwalahkankan kamu dengannya” akan wakilan, dan kata yang 
berhak : bahkan kamu hendakkan dengan demikian itu akan hiwalah, dibenarkan orang 
yang dituntut hak itu dengan sumpahnya kerana dia lebih tahu dengan kehendaknya, 
dan asalnya kekal dua hak itu.  
 

  ٌِْ َ  : َوّكْلتنًِ، أَْو قَاَ  : أََ ْلتُك،  َقَاَ  اْاُ ْ تَِ  ُّ : َوإِْ  قَاَ  اْاُ ْ تََ  ُّ َعلَ أََلْدت  ِقَْوِاً أُِ ْلتُك اْاَوَكااَةَ ُصدِّ
. ااثّانًِ  ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَّ  اْْلَْصَ   َقَاُء َ قِّ ِ 

857. Jika orang yang dituntut hak berkata : aku hiwalahkan kamu, maka kata yang 
berhak : kamu wakilkan aku, atau katanya : aku hendakkan dengan katanya “aku 
hiwalahkan kamu” akan wakilan, dibenarkan yang kedua dengan sumpahnya kerana 
asalnya kekal haknya. 
 

ًّ َعلَى َعْ ٍلو،  َََل ٌَْ ِلُف ُ ْنِكُل اْاَ َوااَِة ِْلَّ  َهذَا ََل ٌَْ تَِ ُ  إَّل : نَعَْي، اَْو قَاَ   أُِ ْلتُك  ِاْاِ ائَِة ااّتًِ اَك َعلَ
ٌِْ  َعلَى َ ِدٌنِ ِ . َ ِقٌقَتََها،  ٌََْ ِلُف ُ دِّعٌَها . َوِاْلُ ْ تَاِ  أَْ  ٌُِ ٌَ  َوأَْ  ٌَْ تَاَ  ِ ْ  اْاُ َ اِ  َعلَ

858. Na‟am, kalau dia katakan : aku hiwalahkan kamu dengan seratus milik ku di atas 
Umar, maka tidak bersumpah orang yang ingkarkan hiwalah kerana ini tidak 
menanggung melainkan hakikatnya, maka bersumpah orang yang mendakwanya. Boleh 
muhtal menghiwalahkan dan dia menerima hiwalah dari muhal „alaih ke atas tuan 
hutangnya.  
 

ٌٍْ  .  َْصٌ   ًِ ااّ َ ا ِ + ٌِْل أَْو إْ َ اُل َع َوهَُو  ًِ االُّ َِة اَِلْاتَِزاُي، َوَشْلًعا ٌُقَاُ  َِلْاتَِزاِي َ ّ ٍ ثَا ٍِت  ًِ ِذّ ِة اْا َ
َوٌَُ ّ ى اْاُ ْلتَِزُي ِاذَِاَك َ اِ نًا . َوٌُقَاُ  ِاْلعَْقِد ااِّذي ٌَْ ُصُ   ِِ  ذَِاكَ . َ ْ ُ ونٍَة أَْو  َدَِ  َ ْ  ٌُْ تََ  ُّ ُ ُ وُلهُ 

ٌِْلهِ  ٌَْل ذَِاَك َكَ ا  ٌَّْنت   ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ .  َوَزِعًٌ ا َوَكِفًٌَل َوَغ
859. Fasal pada dhaman i.e jaminan. Ia pada bahasa adalah iltizam i.e sanggupan, 
dikatakan ia untuk melazimi hak yang sabit didalam zimmah orang lain atau 
menghadhirkan „ain yang dijamin atau tubuh orang yang dihakkan hadhirnya. Dikatakan 
ia untuk akad yang terhasil demikian itu dengannya. Dinamakan orang yang melazimi 
demikian itu sebagai “َضاِمناًلا” dan “ا  i.e penjamin dan selain demikian itu ”َيِفي اًل “ dan ”َ ِعيماًل
sepertimana aku telah jelaskan didalam Syarah Minhaj dan selainnya. 
 

ْ َ اعِ أَْ  َاٌل َكَ  َِل  ِّْلِ ِذيُّ َوَ ّ نَ ُ، َوَ  َِل اْاَ اِكِي  ِِإْ نَاٍد َصِ ٌحٍ  {ااّزِعٌُي َغاِلٌي  }َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ َلَواهُ اات
ٌِْ  َوَ لَّي تََ ّ َ  َعْ  َلُ ٍ  َعْشَلةَ دَنَانٌَِل  } . {أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
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860. Asal padanya sebelum ijmak adalah berapa khabar seperti khabar “penjamin itu 
membayar” meriwayatkannya Turmizi dan dia membilangnya hasan, dan khabar Hakim 
dengan sanad-sanad yang sahih „bahawa nabi s.a.w.m menanggung sepuluh dinar dari 
seorang lelaki”. 
 

إذَا َعِلْ ت ذَِاَك . َ اِ ٌ  َوَ ْ ُ وٌ  اَ ُ َوَ ْ ُ وٌ  َعْن ُ َوَ ْ ُ وٌ   ِِ  َوِصٌ َةٌ : َوأَْلَكاُ  َ َ اِ  اْاَ اِ  َ ْ َ ةٌ 
:   َنَْ دَأُ  َِشْلِط ااّ اِ ِ   َنَقُوُ  

861. Rukun-rukun dhaman harta itu lima : penjamin dan yang dijamin baginya dan 
yang dijamin darinya dan yang dijamin dengannya dan sighah. Apabila kamu tahukan 
demikian itu maka kami mulakan dengan syarat penjamin maka kami katakan: 
 

عُ ُ َوٌَكُوُ  ُ ْ تَاًلا (َوٌَِصحُّ َ َ اُ   ) ٌِْ  . َ ْ  ٌَِصحُّ تَ َلُّ  ٌََِصحُّ ااّ َ اُ  ِ ْ  َ ْكَلاَ  َوَ ِفٌٍ  اَْي ٌُْ َ ْل َعلَ
ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوَ ْ ُ وِل َ فٍَ   ًّ ّ ِة َوإِْ  اَْي ٌَُطاِاْب إَّل  َْعدَ  َّك اْاَ َ ِل، ََل ِ ْ  َص ِ َوَ ْ ُ وُل  َلٍَس َكِشَلائِِ   ًِ ااذِّ

ٌٌْ  ُ ْ تَْ ِلٌ  ِاَ اِاِ  َوُ ْكَلٍه َواَْو  ِِإْكَلاِه َ ٌِِّدهِ  ٌِْ  دَ .  َوَ ِلٌٍض َ َلَض اْاَ ْوِت َعلَ
862. (Sah dhaman) orang yang sah tabarru‟nya dan dia bebas memilih. Maka sah 
dhaman dari orang mabuk dan safih yang tidak dihijir dan yang dihijir kerana muflis 
sama seperti beliannya didalam zimmah sekalipun ia tidak dituntut melainkan selepas 
rombak hijir, tidak dari kanak-kanak dan orang gila dan yang dihijir sebab safih dan 
orang sakit dengan sakit kematian yang ada di atasnya hutang yang menghabisi 
hartanya, dan orang yang dipaksa walaupun dengan paksaan penghulunya.  
 

َوَكااّلقٌِِ  اْاُ  َعُّض إْ  اَْي تَكُْ  ُ َهاٌَأَةٌ أَْو َكانَْت َوَ ِ َ   ًِ . َوَصّح َ َ اُ  َلقٌٍِ   ِِإْذِ  َ ٌِِّدِه ََل َ َ انُ ُ ِاَ ٌِِّدهِ 
ْذِ   ًِ ااّ َ اِ  َوِ ّ ا  ٌَِِد َ أْذُوٍ  اَ ُ  ًِ . نَْو َِة َ ٌِِّدهِ   َِإْ  َعٌَّ  ِاَْلَدَاِء ِ َهةً  َذَاَك َوإَِّل  َِ ّ ا ٌَْكِ  ُ ُ  َْعدَ اإْلِ
 .ااتَِّ اَلةِ 

863. Sah jaminan hamba tulin dengan izin penghulunya, tidak jaminannya bagi 
penghulunya. Seperti hamba tulin adalah hamba muba‟ad jika tidak ada tetapan giliran 
atau ada dan dia menjamin pada giliran penghlulunya. Maka jika penghulunya 
menentukan satu pihak untuk membayarnya maka demikian itu zahir, jika tidak maka 
dari apa yang dia usahakan selepas izin menjamin itu dan dari apa yang ada pada 
tangan hamba yang diizinkan berniaga. 
 

. َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْاَ ْ ُ وِ  َكْونُ ُ َ قًّا ثَا ِتًا َ اَ  اْاعَْقِد،  َََل ٌَِصحُّ َ َ اُ  َ ا اَْي ٌَِ ْب َكنَفَقَِة َ ا  َْعدَ اْاٌَْوِي ِالّزْوَ ةِ 
ُوِ   )َوٌُْشتََلطُ  ًِ   .اْاَ ْ ُ ونَِة أَْ  تَكُوَ  ََلِزَ ةً  (اادٌُّ

864. Disyaratkan pada yang didhaman keadaannya hak yang sabit ketika akad, maka 
tidak sah dhaman apa yang belum wajib seperti hari yang terkedepan hari bagi isteri.  
Disyaratkan pada hutang-hutang yang didhaman bahawa ianya lazim. 
 

ّ ِة  )َوقَْوُ  اْاُ َصنِِّف  ٌٍْد،  َْ  ٌَِصحُّ َ َ انَُها َوإِْ  اَْي تَكُْ  ُ ْ تَِقّلةً، َكاْاَ ْهِل قَْ َ   (اْاُ ْ تَِقّلةُ  ًِ ااذِّ ٌَْس  ِقَ اَ
اادُُّ وِ  أَْو اْاَ ْوِت، َوثََ ِ  اْاَ  ٌِيِ قَْ َ  قَْ ِ ِ  ِْلَنّ ُ آٌٌِ  إاَى اَِلْ تِْقَلاِل، ََل َكنُُ وِي ِكتَا ٍَة ِْلَّ  ِاْلُ َكاتَِب إْ قَاَطَها 

 ِ ٌْ .  ِاْافَْ خِ  َََل َ ْعنَى ِالتَّوثُِّ  َعلَ
865. Kata musannif (yang tetap didalam zimmah) bukannya kait, bahkan sah 
menjaminnya sekalipun ia belum tetap seperti maskahwin sebelum setubuh atau mati, 
dan harga sebelum diterima serah kerana ia membawa kepada tetap, tidak seperti 
ansuran kitabah kerana mukatab boleh menggugurkanna dengan fasakh, maka tidak 
ada makna bagi perteguhan di atasnya. 
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ًٌْ ا َعْ  اْاُ َكاتَِب  ِعَْ ِزِه  ٌَْلَها ٌَْ قُطُ أَ ٍ ََل ِالّ ٌِِّد  ِنَاًء َعلَى أَّ  َغ ًّ ٌِْلَها ِْلَْ نَ ِ َوٌَِصحُّ ااّ َ اُ  َعْ  اْاُ َكاتَِب  ِ َ
. َوهَُو اْْلََصحُّ َوٌَِصحُّ  ِااثَّ ِ   ًِ ُ دِّة اْاِ ٌَاِل ِْلَنّ ُ آٌٌِ  إاَى االُُّزوِي  ِنَْفِ ِ ،  َأُْاِ َ   ِااَّلِزيِ 

866. Sah menjamin mukatab pada selain ansuran kitabah bagi ajnabi, tidak bagi 
penghulunya kerana bina di atas bahawa selainnya gugur juga dari mukatab dengan 
lemahnya, yang mana ia yang paling sahih. Sah ia pada harga didalam tempoh khiar 
kerana ia membawa kepapda lazim dengan sendirinya maka dihubungkan ia dengan 
yang lazim.  
 

ُوِ  َ ْشُلوَطةٌ  َِ ا  َوِ ْنَ َها َوِصفَتََها ِْلَنّ ُ إثْ َاُت َ اٍ   (قَْدَلَها  )ااّ اِ ُ   (إذَا َعِلَي  )َوِصّ ةُ ااّ َ اِ   ًِ اادٌُّ
ٌِْل اْاُ عٌَِّ  َكأََ ِد  َ اَلةَ، َوََل  ُدّ أَْ  ٌَكُوَ  ُ عٌَّنًا  َََل ٌَِصحُّ َ َ اُ  َغ ٌَْي َواإْلِ ٍ  ِعَْقٍد،  َأَْش َ َ اْا َ ًّ ّ ِة ِْلدَِ   ًِ ااذِّ

َ ا َوََل ٌُْعقَُ   ٌِْ  اْاَ ْ ُهوِ  ِ ْنً ا أَْو قَْدًلا أَْو ِصفَةً  َاِطٌ ، ِْلَّ  اْا ََلاَءةَ ُ تََوقِّفَةٌ َعلَى ااّلِ ْ َلاُء ِ ْ  اادّ ٌِْ  َواإْلِ نَ ٌْ اادّ
 .َ َي اْاَ َهااَِة، َوََل تَِصحُّ اْا ََلاَءةُ ِ ْ  اْْلَْعٌَا ِ 

867. Syarat sah dhaman pada hutang itu disyaratkan dengan keadaan (apabila) 
penjamin (tahukan kadarnya) dan jenisnya dan sifatnya kerana ia mensabitkan harta 
didalam zimmah anak adam dengan akad maka ia menyerupai jual dan sewaan. Tidak 
dapat tidak bahawa ianya tertentu maka tidak sah menjamin hutang yang tidak tertentu 
seperti satu daripada dua hutang ini. Ibra‟ dari hutang yang dijahilkan jenis atau kadar 
atau sifat adalah batil, kerana kelepasan zimmah terhenti di atas redha dan tidak 
diterima akal ia serta jahil. Tidak sah ibra‟ dari „ain. 
 

ٌِْ  َكَ ْ ُصو ٍَة َوُ ْ تَعَاَلٍة، َكَ ا ٌَِصحُّ  ِاْا َدَِ   َْ  أَْواَى  ًَ  ًِ ٌَِدِه َ ْ ُ ونَةً َعلَ ٌٍْ  ِ ّ ْ  ِه َوٌَِصحُّ َ َ اُ  َلدِّ كُّ ِ َع
َها ِاْلَ ْ ُ وِ  اَ ُ . ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ هُنَا اْاَ ا ُ  ًٌْ ا  ِتَلَِفَها  َََل ٌَْلَزُ  ُ قٌَِ تَُها َكَ ا اَْو . َوٌَْ َلأُ ااّ اِ ُ   َِلدِّ َوٌَْ َلأُ أَ

 ُ ٌْ . َ اَت اْاَ ْكفُوُ   ِ َدَنِِ  ََل ٌَْلَزُي اْاَكِفٌَ  اادّ
868. Sah jaminan memulangkan setiap „ain dari orang yang ia pada tangannya hal 
keadaan ia didhamankan di atasnya seperti barang rampasan dan pinjaman 
sepertimana sah ia pada tubuh bahkan terutama, kerana maksud disini adalah harta. 
Bebas penjamin dengan memulangkannya kepada orang yang dijamin baginya. Bebas 
dia juga dengan binasanya maka tidak melaziminya nilai barang itu sepertimana kalau 
mati orang yang dijamin tubuhnya, tidak melazimi penjamin itu oleh hutang. 
 

ٌٍْد ِ ْ  ِدْلَهٍي إاَى َعْشَلٍة َصّح َوَكاَ  َ اِ نًا تِْ عَةً إْدَ اًَل ِالّطَلِف اْْلَّوِ  ِْلَنّ ُ : َواَْو قَاَ   َ ِ ْنت ِ ّ ا اَك َعلَى َز
ٌِْ   ًِ اَِلْاتَِزايِ . َ ْ دَأُ اَِلْاتَِزايِ  : َلّ َح اانَّوِويُّ  ًِ  َاِب ااّطََلِ  أَنّ ُ اَْو قَاَ  :  َِإْ  قٌَِ  . َوقٌَِ  َعْشَلةٌ إْدَ اًَل ِالّطَل َ

أُِ ٌَب  ِأَّ  ااّطََلَ  َ ْ ُصوٌل  ًِ َعدٍَد . أَْنِت َطاِاٌ  ِ ْ  َواِ دٍَة إاَى ثَََلٍث، ُوقُوَع ااثََّلِث، َوقٌَِا ُ ُ تَعٌَُُّ  اْاعََشَلةِ 
 ِ ٌْ ْقَلالِ .  َااّظاِهُل اْ تٌِفَاُؤهُ  ِِ ََلِف اادّ ٌَْ  ِدْلَهٍي َوَعْشَلٍة اَِزَ  ُ ثََ انٌَِةٌ َكَ ا  ًِ اإْلِ . َواَْو َ ِ َ  َ ا  َ

869. Kalau seorang kata : aku jamin dari dirham milik kamu di atas Zaid hingga 
sepuluh sah ia dan adalah dia menjamin sembilan kerana memasukkan hujung yang 
pertama kerana ia permulaan iltizam. Dikatakan : sepuluh kerana memasukkan dua 
hujung pada iltizam. Maka jia dikatakan : Nawawi mentarjihkan didalam bab talak 
bahawa kalau seorang berkata : kamu tertalak dari satu ke tiga, jatuh tiga, dan kiasnya 
tertentu sepuluh! Aku jawab dengan bahawa talak itu dihadkan pada bilangan maka 
yang zahir adalah menyempurnakannya, bersalahan hutang. Kalau dia menjamin apa 
yang di antara satu dirham dan sepuluh melaziminya lapan sepertimana pada iqrar. 
 

ٌْنَك ااِّذي َعلَى  ََُلٍ ، أَْو تََكفّْلت  ٌ َِة ِالّ َ اِ  َواْاَكفَااَِة اْْلتٌَِِة اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِاَِلْاتَِزاِي َكَ ِ ْنُت دَ َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
. َوََل ٌَِصّ اِ   َِشْلِط  ََلاَءِة أَِصٌٍ  ِاُ َ ااَفَتِِ  ُ ْقتََ اهَُ ا، َوََل  ِتَْعِلٌٍ  َوََل  ِتَْوقٌِتٍ .  ِ َدَنِ ِ 
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870. Disyaratkan pada sighah untuk dhaman dan kafalah yang akan datang akan lafaz 
yang menyedarkan iltizam seperti “aku jamin hutang kamu yang ada di atas fulan” atau 
“aku jamin tubuhnya”. Tidak sah keduanya dengan syarat bebas si asal kerana ia 
menyalahi kehendak keduanya, dan tidak dengan ta‟lik dan tidak dengan penentuan 
masa. 
 

ٌِْلِه َوأَّ َ  إْ َ اَلهُ اَ ُ  ِأََ ٍ  َ ْعلُوٍي َصّح ِاْلَ اَ ِة َكَ َ اِ  َ اٍ  ُ َؤّ ًَل  ِأََ ٍ  َ ْعلُويٍ  َوٌَثْ ُُت . َواَْو َكفََ   َدََ  َغ
َوٌَِصحُّ َ َ اُ  اْاُ َؤّ ِ  َ اًَل، َوََل ٌَْلَزُي ااّ اِ َ  تَْعِ ٌُ  اْاَ ْ ُ وِ  َوإِْ  اْاتََزَ  ُ َ اًَل . اْْلََ ُ   ًِ َ ّ ِ ااّ اِ  ِ 
. َكَ ا اْاتََزَ  ُ اْْلَِصٌ ُ 

871. Kalau dia menjamin tubuh orang lain dan membuat tempoh untuk 
menghadhirkannya dengan satu tempohan yang diketahui sah ia kerana hajat sama 
seperti dhaman menjamin hutang yang sampai tempoh dengan keadaan ditempohkan 
dengan tempohan yang dimaklumi. Sabit tempohan itu pada hak si penjamin. Sah 
menjamin hutang yang ditempohkan dengan keaadan tunai. Tidak lazim penjamin 
menyegerakan apa yang dijamin itu sekalipun dia melaziminya tak bertempoh 
sepertimana si asal melaziminya. 
 

ًعا  (ُ َطااَ َةُ َ ْ  َشاَء ِ ْ  ااّ اِ ِ   )َواَْو َواِلثًا  (َوِاَصاِ ِب اْاَ ّ ِ  )  ِأَْ   (َواْاَ ْ ُ وُ  َعْن ُ  )َواَْو ُ تَ َّلِ
:  أَّ ا ااّ اِ ُ   َِلَ  َِل .ٌَُطاِا َُهَ ا َ ِ ٌعًا أَْو ٌَُطاِاَب أٌَّهَ ا َشاَء  ِاْاَ ِ ٌيِ، أَْو ٌَُطاِاَب أََ دَهَُ ا  ِ َْعِ ِ  َواْْلَ َل  ِ َاقٌِ ِ 

ٌْ ِ {ااّزِعٌُي َغاِلٌي  } ٌَْ   َاٍ  َعلَ . ، َوأَّ ا اْْلَِصٌُ   ََِلَّ  اادّ
872. (Bagi tuan hak) walaupuan warith (menuntut sesiapa yang dia hendak 
daripada penjamin) walaupun yang sukarela (dan yang dijamin), dengan bahawa dia 
menuntut kedua-duanya sekali atau menuntut mana-mana seorang yang dia hendak 
dengan keseluruhan haknya atau dia menuntut seorang dengan sebahagiannya dan 
seorang lagi dengan bakinya. Adapun penjamin maka kerana khabar “penjamin itu 
membayar” dan adapun si asal maka kerana hutang itu kekal di atasnya.  
 

ٌِْل إْ َلاٍء َكأَدَاءٍ  ٌِْ   َِلَ  ااّ اِ ُ  ِ ْن ُ، َوََل َعْكَس  ًِ إْ َلاٍء،  ِِ ََلِف َ ا اَْو  َِلَ   ِ َ . َواَْو  َِلَ  اْْلَِصٌُ  ِ ْ  اادّ
ٌِْ  ِْلَنّ ُ ٌَْلتَِفُ   ِاْْلََ  ِ  ِ  َََل ٌَِ  ُّ َعلَ ًّ ٌِْ  ِْلَّ  ِذّ تَ ُ َ ِل َْت  ِِ ََلِف اْاَ  ٌُْ  ُ َؤّ ٌ  َ ّ  َعلَ . َواَْو َ اَت أََ دُهَُ ا َواادّ

873. Kalau bebas asal dari hutangnya bebaslah penjamin darinya, dan tidak „akasnya 
pada ibra‟, bersalahan keadaan kalau dia bebas dengan selain ibra‟ seperti bayaran. 
Kalau mati seorang dari mereka walhal hutang itu ditangguh sampai tempoh ia di 
atasnya kerana zimmahnya telah runtuh, bersalahan orang yang hidup maka tidak 
sampai tempoh ia datasnya kerana dia mengambil kemudahan dengan tempohan itu. 
 

ٌِ  ََلِزً ا َ ْعلُوَي  (َعلَى َ ا  ٌَّنّاهُ  )َصِ ًٌ ا  (إذَا َكاَ  ااّ َ اُ   )َوإِنَّ ا ٌَُ ٌُّل  ًِ اْاُ َطااَ َِة   ٌَِ ا تَقَدَّي ِ ْ  َكْوِ  اادِّ
فَةِ   .اْاقَْدِل َواْاِ ْنِس َوااّصِ

874. Hanyalah diberi pilih dia pada menuntut haknya (apabila jaminan itu) itu sah (di 
atas apa yang telah kami terangkannya) pada apa yang telah lalu daripada keadaan 
hutang itu lazim diketahui kadar dan jenis dan sifat. 

 
ٌِْ  تَْشِدٌدًا  ٌْنِِ  ِاتَفَاُوِت اانّاِس  ًِ اْ تٌِفَاِء اادّ َوشُِلَط  ًِ اْاَ ْ ُ وِ  اَ ُ َوهَُو اادّائُِ  َ ْعِل َةُ ااّ اِ ِ  َع

َوَ ْعِل َةُ َوِكٌِلِ  َكَ ْعِل َتِِ  َكَ ا أَْ تَى  ِِ  اْ ُ  ااّصََلحِ، َوإِْ  أَْ تَى اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي  ِِ ََل ِِ  ِْلَّ  اْا َاِاَب أَّ  . َوتَْ ِهٌَلً 
ُ  إَّل َ ْ  هَُو أََشدُّ ِ ْن ُ  ًِ اْاُ َطااَ َةِ  َوََل ٌُْشتََلطُ ِلَ اهُ ِْلَّ  ااّ َ اَ  َ ْ ُض اْاتَِزاٍي اَْي ٌُوَ ْي . ااّشْ َا ََل ٌَُوّكِ

ٌِْلِه  ٌِْ  َغ عِ  ِأَدَاِء دَ َعلَى قََواِعِد اْاُ عَاقَدَاِت، َوََل ِلَ ا اْاَ ْ ُ وِ  َعْن ُ َوهَُو اْاَ ِدٌُ ، َوََل َ ْعِل َتُ ُ ِاَ َواِز ااتّ َلُّ
ٌِْل إْذنِِ  َوَ ْعِل َتِ ِ  َ ِ  .
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875. Disyaratkan pada orang yang dijamin baginya iaitu tuan hutang kenal penjamin, 
dirinya, kerana manusia berlebih kurang pada menyempurnakan hutang, nisbah liat dan 
mudah. Kenal wakilnya seperti mengenalinya sepertimana difatwakan Ibnu Sholah, 
sekalipun Ibnu Abdussalam memfatwakan yang bersalahannya kerana ghalibnya 
bahawa seorang itu tidak mewakilkan melainkan orang yang lebih tegas darinya pada 
menuntut hak. Tidak disyaratkan redhanya kerana jaminan adalah semata-mata iltizam 
tidak diletakkan ia di atas kaedah-kaedah akad-akad, dan tidak disyaratkan redha orang 
yang dijamin darinya iaitu yang berhutang dan tidak kenalnya akan penjamin kerana 
harus tabarru‟ dengan membayar hutang orang lain tanpa izinnya dan kenalnya.  
 

 (َعلَى اْاَ ْ ُ وِ  َعْن ُ إذَا َكاَ  ااّ َ اُ  َواْاقََ اُء  ) َِ ا َغِلَ  ُ  (َلَ َي  )اْاَ  ُّ ِاَصاِ  ِِ   (َوإِذَا َغِلَي ااّ اِ ُ   )
  ٌِْ ٌِْل  ِِإْذنِ ِ ،أَْي اْاَ ْ ُ وُ  َعْن ُ اَ ُ  ٌِِهَ ا ( ِِإْذنِ ِ )ِالدّ . َهذَا إذَا أَدّ  ِ ْ  َ اِا ِ .  ِْلَنّ ُ َصَلَف َ ااَ ُ إاَى َ ْنفَعَِة اْا َ

ٌَْ   َِإنّ ُ ََل ٌَْلِ ُي َكَ ا ذََكُلوهُ  ًِ قَْ ِي ااّصدَقَاتِ  .  أَّ ا اَْو أََ ذَ ِ ْ  َ ْهِي اْا َاِلِ ٌَ   َأَدّ   ِِ  اادّ
876. (Apabila penjamin membayar) hak kepada tuannya (dia merujuk) apa yang dia 
bayar itu (ke atas orang yang dijamin apabila jaminan dan bayaran) hutang itu 
(dengan izinnya) iaitu orang yang dijamin, kerana dia memalingkan hartanya kepada 
manfaat orang lain dengan izin. Ini apabila dia membayar dari hartanya. Adapun kalau 
dia mengambil saham orang berhutang maka dia membayar hutang itu dengannya 
maka tidak boleh dia rujuk sepertimana mereka sebutkan pada pembahagian sedekah.  
 

ِع ِ   َِإْ  أَِذَ   ًِ ااّ َ اِ   َقَْط َوَ َكَت َعْ  اْْلَدَاِء َلَ َي . َوإِْ  اْنتَفَى إْذنُ ُ  ًِ ااّ َ اِ  َواْْلَدَاِء  َََل ُلُ وَع اَ ُ ِاتَ َلُّ
ْذِ  ِْلَّ  ُوُ وَب اْْلَدَاِء  َِ  َِب .  ًِ اْْلََصّحِ ِْلَنّ ُ أَِذَ   ًِ َ  َِب اْْلَدَاءِ  ْذِ  َوأَدّ   ِاإْلِ ٌِْل اإْلِ َوََل ٌَْلِ ُي إذَا َ ِ َ   ِ َ

ٌِْل ااّ اِ  ِ . ااّ َ اِ  َواَْي ٌُْؤذَْ   ٌِ ِ  ُ وعِ َلَ َي َك َ ُ وعُ  َُ ْكُ  ُ ُ ْكُي . نَعَْي اَْو أَدّ   َِشْلِط االُّ ٌُْث ثَ ََت االُّ َوَ 
 ٌ ٌْ  . اْاقَْلِض َ تّى ٌَْلِ َي  ًِ اْاُ تَقَّوِي  ِِ ثِْلِ  ُصوَلةً َكَ ا قَااَ ُ اْاقَاِ ً ُ َ 

877. Jika ternafi izinnya pada jamin dan bayar maka tidak boleh dia rujuk kepadanya 
kerana dia sukarela. Maka jika dia izinkan pada jamin sahaja dan diam dari bayar dia 
merujuk pada yang paling sahih kerana dia mengizinkan sebab bayaran. Tidak boleh 
dia rujuk apabila dia mejamin tanpa izin dan membayar dengan izin kerana wajib bayar 
itu dengan sebab jamin yang mana dia tidak diizinkan padanya. Na‟am, kalau dia 
membayar dengan syarat rujuk boleh dia rujuk sama seperti selain penjamin. Sekira-kira 
sabit rujuk maka hukumnya hukum hutang hinggakan dia boleh rujuk pada barang yang 
diperharga dengan yang seumpamanya nisbah rupa sepertimana kata Qadhi Husain.  
 

ُ وَع ِاْلعُْلفِ  ٌِْلِه  ِِإْذٍ  َوََل َ َ اَ  َلَ َي َوإِْ  اَْي ٌَْشُلْط االُّ ٌَْ  َغ   ِِ ََلِف َ ا إذَا أَدّاهُ  ََِل إْذٍ  ِْلَنّ ُ ،َوَ ْ  أَدّ  دَ
عٌ   .ُ تَ َّلِ

878. Orang yang membayar hutang orang lain dengan izin dan tidak ujud jaminan dia 
merujuk sekalipun dia tidak mensyarakan rujuk kerana „uruf, bersalahan keadaan 
apabila dia membayarnya tanpa izin kerana dia sukarela. 
 

َوإِنَّ ا ٌَْلِ ُي ُ َؤدٍّ َواَْو َ اِ نًا إذَا أَْشَهدَ  ِذَِاَك َواَْو َلُ ًَل ِاٌَْ ِلَف َ عَ ُ ِْلَّ  ذَِاَك ُ ّ ةٌ، أَْو أَدّ   َِ ْ َلِة َ ِدٌٍ  َواَْو 
. َ َي تَْكِذٌِب اادّائِِ  أَْو ِغٌ َتِِ  اَِكْ  َصدّقَ ُ اادّائُِ  ِا ُقُوِط ااّطلَِب  ِِإْقَلاِلهِ 

879. Orang yang membayar walaupun penjamin hanya boleh merujuk apabila dia 
mengadakan saksi dengan demikian itu walaupun seorang lelaki untuk dia bersumpah 
bersamanya kerana demikian itu adalah hujjah, atau dia membayar pada kehadhiran 
orang yang berhutang walaupun tuan hutang mendustakan, atau ketika ghaibnya akan 
tetapi tuan hutang membenarkannya kerana gugur tuntutan dengan pengakuannya. 
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ٌِْ   (َوََل ٌَِصحُّ َ َ اُ   ) ٌْيَ  (اْاَ ْ ُهوِ   )اادّ ّ ِة  ِنَْقٍد  َأَْش َ َ اْا َ  ،قَْدُلهُ أَْو قٌَِ تُ ُ أَْو ِصفَتُ ُ ِْلَنّ ُ إثْ َاُت َ اٍ   ًِ ااذِّ
ّ ِ َواْاعَدَِد َوِْلَنّ ُ قَْد اُْغتُِفَل ذَِاَك  ًِ إثْ َاتَِها  إَّل  ًِ إ ِِ  ِدٌٍَة  ٌََِصحُّ َ َ انَُها َ َي اْاَ ْهِ   ِِصفَتَِها ِْلَنَّها َ ْعلُوَ ةُ ااّ ِ

. َوٌُْلَ ُي  ًِ ِصفَتَِها إاَى َغاِاِب إ ِِ  اْا َلَدِ .  ًِ ِذّ ِة اْاَ انًِ  ٌَُْ تَفَُل  ًِ ااّ َ ا ِ 
880. (Tidak sah jaminan) hutang (yang dijahilkan) kadarnya atau nilainya atau 
sifatnya kerana ia mensabitkan harta didalam zimmah dengan duit maka ia menyerupai 
jual, melainkan pada unta diat maka sah menjaminnya serta jahil dengan sifatnya 
kerana ia dimaklumi umur dan bilangan, dan kerana terkadang dimaafkan demikian itu 
pada mensabitkannya didalam zimmah penjenayah maka ia dimaafkan pada jaminan. 
Dirujuk ia pada sifatnya kepada unta tempatan yang ghalib. 
 

ٌْدٌ، َونَفَقَِة ااّزْوَ ِة اْاُ ْ تَْق َلَِة، َوتَْ ِلٌِي ثَْوٍب  (َ ا اَْي ٌَِ ْب  )ََل ٌَِصحُّ َ َ اُ   (َو  ) َكَ َ اِ  َ ا َ ٌُْقِلُ  ُ َز
أَْو ااثَّ ِ   َْعدَ قَْ ِض َ ا  (دَْلِك اْاَ  ٌِيِ  )َ َ اَ   (إَّل  )َلَهنَ ُ َشْ ٌا َواَْي ٌَتََ لّْ  ُ َكَ ا قَااَ ُ  ًِ ااّلْوَ ِة، 

ٌُْ َ ُ  َكأَْ  ٌَْ َ َ  ِاُ ْشتٍَل ااثَّ َ  أَْو ِا َائِيٍ اْاَ  ٌَِي إْ  َ َلَا ُ قَا ِلُ ُ ُ ْ تََ قًّا أَْو َ ِعٌ ًا َوُلدّ أَْو نَاقًِصا ِانَْقِا 
ٌْ ِ . ِصفٍَة شُِلَطْت أَْو َصْنَ ٍة َوُلدّ  . َوذَِاَك ِاْلَ اَ ِة إاَ

881.  Tidak sah jaminan (apa yang tidak wajib) seperti jamin apa yang akan dihutangi 
Zaid dan nafkah isteri dimasa depan dan penyerahan kain yang seorang gadaikan dan 
belum diterimaserahan sepertimana kata Nawawi didalam Raudhah, (melainkan) 
jaminan (mendapatkan barang jualan) atau harga selepas terima apa yang dijamin 
seperti bahawa, dia menjamin harga bagi pembeli atau barang jualan bagi penjual jika 
ternyata yang setentangnya dihakkan oleh orang lain atau „aib dan dipulangkan atau 
ternyata ia kurang kerana kurang sifat yang disyaratkan atau timbangan dan 
dipulangkan. Demikian itu kerana hajat kepadanya.  

 
َوَ ا ُوّ ِ َ  ِِ  اْاقَْوُ   ِ ُْطََلنِِ  ِ ْ  أَنّ ُ َ َ اُ  َ ا اَْي ٌَِ ْب أُِ ٌَب َعْن ُ  ِأَنّ ُ إْ  َ َلَا اْاُ قَا ُِ  َكَ ا ذَُكَل تَ ٌََّ  ُوُ وُب 

 .َلدِّ اْاَ ْ ُ وِ ، َوََل ٌَِصحُّ قَْ َ  قَْ ِض اْاَ ْ ُ وِ  ِْلَنّ ُ إنَّ ا ٌَْ َ ُ  َ ا دََ َ   ًِ َ َ اِ  اْا َائِيِ أَْو اْاُ ْشتَِلي
882. Apa yang diwajahkan dengannya pendapat dengan batalnya daripada bahawa ia 
jaminan apa yang belum wajib, aku jawab darinya dengan bahawa jika ternyata 
muqabilnya sepertimana disebutkan ternyata wajib memulangkan barang yang dijamin 
dan tidak sah ia sebelum terimaserahan barang yang dijamin kerana dia hanya 
menjamin apa yang masuk pada jaminan penjual atau pembeli. 
 

ٌِْ  اْاَ ْ ُ وِ   َِ ا دُونَ ُ َكأَْ  َصااََح َعْ  ِ ائٍَة  ِ َْعِ َها أَْو  ِثَْوٍب قٌَِ تُ ُ دُونََها : تَتِّ ةٌ  اَْو َصااََح ااّ اِ ُ  َعْ  اادّ
. اَْي ٌَْلِ ْي إَّل  َِ ا َغِلَي ِْلَنّ ُ ااِّذي  َذَاَ ُ 

883. Tatimmah. Kalau penjamin buat sulh dari hutang yang dijamin dengan apa yang 
kurang darinya, seperti bahawa dia buat sulh dari seratus dengan sebahagiannya atau 
dengan kain yang nilainya kurang dari seratus tidak boleh dia rujuk melainkan dengan 
apa yang dia bayar kerana ia yang dia berikan.  
 

ٌْنًا َعلَى ُ ْ ِلٍي ثُّي تََصااََ ا َعلَى َ ْ ٍل اَْي ٌَْلِ ْي ِاتَعَلُِّقَها  ِاْاُ َ لِّي َوََل قٌَِ ةَ ِاْلَ ْ ِل  ٍ دَ ًّ ًٌّ ِاِذّ ِ نَعَْي، اَْو َ ِ َ  ِذّ ِ
  .ِعْندَهُ 

884. Na‟am, kalau seorang zimmi menjamin bagi zimmi yang lain akan hutang yan 
sabit di atas muslim kemudian keduanya melakukan sulh di atas arak tidak boleh dia 
merujuk kerana bersangkut arak itu dengan orang islam yang mana arak tidak ada nilai 
di sisinya. 
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ُ وعِ َوَعدَِ ِ ، َواَْو َ ِ َ  اثْنَاِ  أَْافًا ِاَشْ ٍا َكاَ  اَ ُ  َوِ َوااَةُ ااّ اِ ِ  اْاَ ْ ُ وَ  اَ ُ َكاْْلَدَاِء  ًِ ثُ ُوِت االُّ
 .ُ َطااَ َةُ كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا  ِاْْلَْاِف ِْلَنّ ُ َ اِ ٌ   ًِ َ ِ ٌِعَها قَااَ ُ اْاُ تََواًِّ

885. Hiwalah penjamin dengan orang yang dijamin baginya seperti bayaran pada sabit 
rujuk dan tidak sabitnya. Kalau dua orang menjamin seribu bagi seorang boleh tuan hak 
menuntut setiap daripada keduanya dengan seribu kerana dia menjamin semuanya, 
mengatakannya Mutawalli. 
 

ًٌْ ا َكفَااَةَ اْاَوْ  ِ . ًِ َكفَااَِة اْا َدَ ِ :  َْصٌ   ْ َ اِل دُوَ  اْاَ ا ِ .  َوتَُ ّ ى أَ ًَ  ِفَتْحِ اْاَكاِف اْ ٌي ِاَ َ اِ  اإْلِ . َوِه
َواْاَكفَااَةُ  ِاْا َدَِ  أَْي  ِ َدَِ  َ ْ  ٌَْ تَِ  ُّ ُ ُ وُلهُ َ ْ ِلَس اْاُ ْكِي ِعْندَ اَِلْ تِْدَعاِء َ ائَِزةٌ إذَا َكاَ  ِاْلَ ْكفُوِ   ِِ  َ  ٌّ 

ٍ، ِاْلَ اَ ِة إاَى ذَِاكَ  ًّ ِ تَعَااَى أَْو َ  ٌّ ِْلدَِ  ٌِْ  ااّ ََلُي . ِاّ اَْ   }َواْ تُْؤنَِس اََها  ِقَْوِاِ  تَعَااَى ِ َكاٌَةً َعْ  ٌَْعقُوَب َعلَ
 . ِِ ََلِف عُقُو َِة اّاِ تَعَااَى. {أُْلِ لَ ُ َ عَكُْي َ تّى تُْؤتُوِ  َ ْوثِقًا ِ ْ  اّاِ اَتَأْتُنّنًِ  ِِ  

886. Fasal pada kafalah tubuh i.e jamin tubuh. Dinamakan ia juga jamin muka. “ يفال” 
dengan fathah kaf nama bagi jaminan untuk menghadhirkan selain harta. Kafalah tubuh, 
iaitu tubuh orang yang dihakkan hadhirnya pada majis kehakiman di sisi dituntut adalah 
harus apabila sabit di atas yang dijamin itu hak Allah taala atau hak anak adam, kerana 
hajat kepada demikian itu. Dipergemarkan ia dengan firman Allah taala sebagai hikayat 
dari Ya‟kob a.s “tidak akan aku utuskan dia bersama kamu hingga kamu penuhi janji 
demi Allah; kamu akan datangkan dia kepada ku”. Bersalahan siksaan Allah taala.  
 

َوإِنَّ ا تَِصحُّ َكفَااَةُ  َدَِ  َ ْ  ذُِكَل  ِِإْذنِِ  َواَْو  ِنَائِ ِِ ، َواَْو َكاَ  َ ْ  ذُِكَل َص ًٌِّا أَْو َ ْ نُونًا  ِِإْذِ  َوِاٌِِّ ، أَْو َ ْ  ُوً ا 
ٌِْ  َكذَِاَك َواَْي  َوإِْ  تَعَذَّل تَْ ِصٌُ  اْا ََلِض  ًِ اْاَ اِ ، أَْو َ ٌِّتًا قَْ َ  دَْ نِِ  ِاٌُْشَهدَ َعلَى ُصوَلتِِ  إذَا تََ ّ َ  ااّشاِهدُ َعلَ

َوَظاِهٌل أَّ  . قَاَ   ًِ اْاَ ْطلَِب َوٌَْظَهُل اْشتَِلاطُ إْذِ  اْاَواِلِث إذَا اْشتََلْطنَا إْذَ  اْاَ ْكفُو ِ . ٌَْعِلْف اْ َ  ُ َونََ  َ ُ 
 .َوإَِّل  َاْاُ ْعتَ َُل إْذُ  َوِاٌِّ ِ . َ َ لّ ُ  ٌَِ ْ  ٌُْعتَ َُل إْذنُ ُ 

887. Hanyalah sah kafalah tubuh orang yang disebutkan itu dengan izinnya walaupun 
dengan naibnya, walaupun orang tersebut kanak-kanak atau orang gila dengan izin 
walinya, atau dipenjarakan sekalipun teruzur menghasilkan tujuannya pada masa yang 
hadhir, atau mati sebelum dikebumikan supaya disaksikan rupanya apabila saksi 
menanggung di atasnya seperti demikian itu dan dia tidak mengetahui namanya dan 
titihannya. Katanya didalam al Matlab : zahir oleh mensyaratkan izin warith apabila kita 
syaratkan izin orang yang dijamin, dan yang zahir bahawa tempatnya pada orang yang 
diiktibarkan izinnya. Jika tidak maka yang diktibarkan adalah izin walinya.  
 

ٌِْ  َ اٌ  شُِلَط اُُزوَ  ُ ََل ِعْلٌي  ِِ  ِاعَدَِي اُُزوِ ِ  ِاْلَكِفٌ ِ  َوَكاْا َدَِ  اْاُ ْزُء ااّشائُِي َكثُلُثِِ  َواْاُ ْزُء .  َِإْ  َكفََ   َدََ  َ ْ  َعلَ
 . َوإَِّل تَعٌََّ  َ َ لَُّها َكَ ا  ًِ ااّ لَِي  ٌِِهَ ا.ثُّي إْ  َعٌَّ  َ ِ ّ  تَْ ِلٌٍي  ًِ اْاَكفَااَِة  َذَاكَ . ااِّذي ََل ٌَِعٌُ   ِدُونِِ  َكَلأِْ  ِ 

888. Maka jika dia menjamin tubuh orang yang sabit harta di atasnya disyaratkan 
lazimnya, tidak tahu tentangnya kerana ia tidak melazimi penjamin. Seperti tubuh itu 
satu juzuk yang meliputi seperti satu pertiga dan juzuk yang tidak hidup seorang 
tanpanya seperti kepala. Kemudian jika dia menentukan tempat penyerahan didalam 
kifalah maka demikian itu zahir. Jika tidak, tertentu tempatnya sepertimana pada salam, 
pada keduanya.  
 

 َِإْ  َغاَب اَِزَ  ُ . َوٌَْ َلأُ اْاَكِفٌُ   ِتَْ ِلٌِي اْاَ ْكفُوِ   ًِ َ َ ّ ِ ااتّْ ِلٌِي اْاَ ْذكُوِل  ََِل َ ائٍِ  َكتَْ ِلٌِ ِ  نَْفَ  ُ َعْ  اْاَكِفٌ ِ 
َوٌُْ َهُ  ُ دّةَ إْ َ اِلِه . إْ َ اُلهُ إْ  أَْ َكَ   ِأَْ  َعَلَف َ َ لّ ُ َوأَِ َ  ااّطِلٌَ  َوََل َ ائَِ ، َواَْو َكاَ   َِ َ ا َِة اْاقَْصلِ 

ًَ .  ِأَْ  ٌُْ َهَ  ُ دّةَ ذََها ِِ  َوإٌَِا ِِ  َعلَى اْاعَادَةِ  َوَظاِهٌل أَنّ ُ إْ  َكاَ  ااّ فَُل َطِوًٌَل أُْ ِهَ  ُ دّةَ إقَاَ ِة اْاَ َ ا ِِل، َوِه
ًْ اادُُّ وِ  َواْاُ ُلواِ  ٌَْل ٌَْوَ  .  ثَََلثَةُ أٌَّاٍي َغ
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889. Bebas penjamin dengan menyerahkan orang yang dijamin pada tempat 
penyerahan yang disebutkan tanpa halangan sama seperti dia menyerahkan dirinya 
sendiri tanpa penjamin. Maka jika dia ghaib lazim penjamin menghadhirkannya jika 
terboleh dengan bahawa dia tahukan tempatnya dan aman jalan dan tidak ada 
penghalang, walaupun dia pada jarak qasar. Ditangguhkan penjamin pada tempoh dia 
menghadhirkannya dengan bahawa ditangguhkan dia pada tempoh perginya dan 
baliknya yang di atas adat. Zahir bahawa jika safarnya panjang ditangguhkan dia pada 
tempoh bermukim musafir iaitu tiga hari selain dua hari masuk dan keluar.  
 

ٌِْلِه أَْو ٌَُو ًِّ  ثُّي إْ  َ َ ْت اْاُ دّةُ  اْاَ ْذكُوَلةُ َواَْي ٌُْ ِ ْلهُ ُ  َِس إاَى أَْ  ٌَتَعَذَّل إْ َ اُل اْاَ ْكفُوِ   َِ ْوٍت أَْو َغ
 َ ٌْ ْ نَِويُّ  َاْاُ تِّ  ُ أَّ  اَ ُ اَِلْ تِْلدَادَ . اادّ  . َِإْ  َو ّاهُ ثُّي َ َ َل اْاَ ْكفُوُ  قَاَ  اإْلِ

890. Kemudian jika berlalu tempoh tersebut itu dan dia tidak menghadhirkannya 
dipenjarakan dia hingga teruzur menghadhirkan orang yang dijamin dengan sebab mati 
atau selainnya, atau dia menyempurnakan hutang itu. Maka jika dia 
menyempurnakannya kemudian hadhir orang yang dijamin kata Isnawi : maka yang ada 
wajah bahawa boleh dia meminta balik  
 

ٌِْلِه ِْلَنّ ُ اَْي ٌَْلتَِزْ  ُ   َواَْو َشَلَط أَنّ ُ ٌَْ َلُي اْاَ اَ  .َوََل ٌَُطااَُب َكِفٌٌ   َِ اٍ  َوََل عُقُو ٍَة َوإِْ   َاَت ااتّْ ِلٌُي  َِ ْوٍت أَْو َغ
 .َواَْو َ َي قَْوِاِ  إْ   َاَت ااتّْ ِلٌُي ِاْلَ ْكفُوِ  اَْي تَِصّح اْاَكفَااَةُ ِْلَّ  ذَِاَك ِ ََلُف ُ ْقتََ اَها

891. Tidak dituntut penjamin dengan harta dan tidak siksaan sekalipun luput 
penyerahan dengan mati atau selainnya kerana dia tidak melaziminya. Kalau dia 
syaratkan bahawa dia akan membayar harta walaupun serta katanya “jika luput 
penyerahan orang yang dijamin” tidak sah kafalah itu kerana demikian itu menyalahi 
kehendaknya. 
 

ٌِ  َ َي َكْ ِل ااّلاِء َوإِْ َكانَِها اُ َةً اَِلْ تََِلطُ، . ًِ ااّشِلَكةِ :  َْصٌ   ٌِ  َوإِْ َكاِ  ااّلاِء َو ِفَتْحِ ااّشِ ًَ  َِكْ ِل ااّشِ  ِه
ٌِْ   َأَْكثََل َعلَى ِ َهِة ااشٌُُّوعِ  ٍء َِلثْنَ ًْ ًَ َعْقدٌ ٌَْقتَِ ً ثُ ُوَت . َهذَا. َوَشْلًعا ثُ ُوُت اْاَ ّ ِ  ًِ َش َواْْلَْواَى أَْ  ٌُقَاَ  ِه

 .ذَِاكَ 
892.  Fasal pada syarikat. “ شري” dengan kasrah syin dan sukun ra‟ dan dengan fathah 
syin serta kasrah ra‟ dan sukunnya pada lughah : gaulan, dan pada syara‟ : sabit hak 
pada sesuatu bagi dua orang maka lebih di atas wajah melengkapi. Yang terutama 
bahawa dikatakan ia akad yang menuntut sabitnya demikian itu. 
 

ْ َ اعِ َ  َُل ااّ ائِِب ْ ِ  ٌَِزٌدَ  ٌِْ  َوَ لَّي قَْ َ  اْاَ ْ عَِث  }َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ أَنّ ُ َكاَ  َشِلٌَك اانّ ِ
ٌِْ  َ ا اَْي ٌَُ ْ  أََ دُهَُ ا َصاِ  َ ُ  َِإذَا َ انَ ُ } ، َوَ  َُل {َواْ تََ َل  َِشِلَكتِِ   َْعدَ اْاَ ْ عَِث  ٌَقُوُ  اّاُ أَنَا ثَاِاُث ااّشِلٌَك

ٌْنِِهَ ا  َعانَِة  َأَُ دُّهَُ ا  ِاْاَ عُونَِة  ًِ أَْ َواِاِهَ ا َوأُْنِزُ  اْا ََلَكةَ  ًِ . {َ َلْ ُت ِ ْ   َ َواْاَ ْعنَى أَنَا َ عَُهَ ا  ِاْاِ ْفِظ َواإْلِ
ٌْنِِهَ ا َعانَةُ َعْنُهَ ا، َوهَُو َ ْعنَى َ َلْ ُت ِ ْ   َ ٌْنَُهَ ا اْاِ ٌَانَةُ ُل ِعَْت اْا ََلَكةُ َواإْلِ  .تَِ اَلتِِهَ ا  َِإذَا َوقَعَْت  َ

893. asal padanya sebelum ijmak khabar Saib bin Yazid “bahawa dia adalah rakan 
syarikat nabis awm sebelum kebangkitan dan bermegah dengan bersyarikat dengannya 
selepas kebangkitan”, dan khabar “Allah berkata : aku yang ketiga bagi dua ahli syarikat 
selama seorang dari mereka tidak khainati rakannya. Maka apabila dia mkhianatinya 
aku keluar dari kalangan mereka”. Maknanya: aku  bersama kedua mereka dengan 
memelihara dan membantu maka aku kukuhkan mereka dengan bantuan pada harta 
mereka dan aku turunkan keberkatan pada perniagaan mereka apabila berlaku kihanat 
di antara mereka aku angkatkan keberkatan itu dan bantuan itu dari mereka, yangmana 
ia adalah makna “aku keluar dari kalangan mereka”.  
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ًَ أَْل َعَةُ أَْنَواعٍ  ٌْنَُهَ ا َكْ  ُُهَ ا  ِ َدَنِِهَ ا، َوَشِلَكةُ ُ فَاَوَ ٍة ِاٌَكُوَ  : َوِه َشِلَكةُ أَْ دَاٍ ،  ِأَْ  ٌَْشتَِلَك اثْنَاِ  ِاٌَكُوَ   َ
ٌْنَُهَ ا  ٌِْهَ ا َ ا ٌَْعِلُض ِ ْ  غُْلٍي، َوَشِلَكةُ ُوُ وٍه  ِأَْ  ٌَْشتَِلَكا ِاٌَكُوَ   َ ٌْنَُهَ ا َكْ  ُُهَ ا  ِ َدَنِِهَ ا أَْو َ اِاِهَ ا َوَعلَ َ 
ُء  ًْ ٌِْ  َعلَى اْاَ ْشُهوِل ِ ْ  َعّ  ااّش ِلْ ُح َ ا ٌَْشتَِلٌَانِِ   ُِ َؤّ ٍ  أَْو َ اّ ٍ اَُهَ ا ثُّي ٌَ ٌِعَانِِ ، َوَشِلَكةُ ِعنَاٍ   َِكْ ِل اْاعَ

ٌِْل َ اٍ  . َظَهلَ  ٌَْها دُوَ  ااثََّلثَِة اْا َاقٌَِِة،  َ َاِطلَةٌ ِْلَنَّها َشِلَكةٌ  ًِ َغ ًَ ااّصِ ٌَ ةُ، َوِاَهذَا اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف َعلَ َوِه
نَعَْي إْ  نََوٌَا  ِاْاُ فَاَوَ ِة َو ٌَِها . َكااّشِلَكِة  ًِ اْ تَِطاٍب َواْصِطٌَاٍد َوِاَكثَْلِة اْا ََلِل  ٌَِها ََل ِ ٌَّ ا َشِلَكةُ اْاُ فَاَوَ ةِ 

. َ اَ  َشِلَكِة اْاِعنَاِ  َصّ تْ 
894. Ianya empat bagai: 

 syarikat abdan i.e tubuh dengan bahawa dua orang bersyarikat supaya pendapatan 
mereka dengan tubuh mereka menjadi di antara mereka,  

 dan syarikat mufawadhah,  supaya usaha mereka dengan tubuh mereka atau harta 
mereka menjadi di antara mereka, dan di atas mereka apa yang datang daripada 
bayaran. 

 dan syarikat wujuh dengan bahawa dua orang bersyarikat supaya untung apa yang 
mereka beli dengan tempohan atau tunai menjadi di antara mereka, kemudian mereka 
menjualnya,  

 dan syarikat „inan, dengan kasrah „ain ditas yang masyhur dari “ َُ ااّشْىءَ   apabila ”َعّ 
sesuatu zahir. Ianya sah. Kerana ini musannif menghadkan di atasnya tidak tiga yang 
baki, maka kesemuanya batal kerana ia syarikat pada selain harta seperti syarikat pada 
mencari kayu api dan memburu dan kerana banyak gharar padanya apatah pula 
syarikat mufawadhah. Na‟am jika kedua mereka niatkan dengan mufawadhah, walhal 
ada harta padanya, akan syariat „inan sah ia.  
 

ٌِْ  َوَعَ ٌ  َوِصٌ َةٌ : َوأَْلَكاُ  َشِلَكِة اْاِعنَاِ  َ ْ َ ةٌ  َوذََكَل شُُلوًطا . ذََكَل اْاُ َصنُِّف  َْعَ َها. َعاقِدَاِ  َوَ ْعقُودٌ َعلَ
َواْاَ اِ ُس ِ ْنَها َعلَى َوْ ٍ  َ ِعٌٍف َوهَُو اْاَ ْ دُوُء  ِِ  . (َ ْ ُس َشَلائَِط  )اْاَ ْذكُوَلِة  (َوِالّشِلَكِة  ): َ ْ َ ةً  َقَاَ  

ِّْ ِل َوااّ  َائِِك  (ِ ْ  اادَّلاِهِي َواادّنَانٌِِل  )أَْي َ ْ ُلوٍب  (أَْ  تَكُوَ  َعلَى نَاّضٍ ):  ًِ َكََلِ ِ   ِقَْوِاِ   ََل َعلَى اات
 ِ ًّ ٍ . َونَْ ِو ذَِاَك ِ ْ  أَْنَواعِ اْاِ ثِْل ًّ  . َواْْلََصحُّ ِصّ تَُها  ًِ كُّ ِ ِ ثِْل

895. Rukun-rukun syarikat „inan itu lima: dua yang berakad, yang diakadkan di 
atasnya, kerja dan sighah. Musannif menyebutkan sebahagiannya, dan dia 
menyebutkan sebagai syarat yang lima, maka katanya (bagi syarikat) yang disebutkan 
itu (lima syarat). Yang kelima daripadanya di atas wajah dhaif iaitu yang dimulakan 
dengannya pada kalamnya dengan katanya (bahawa adalah ia di atas duit) yang 
ditempa (daripada dirham dan dinar) tidak di atas emas mentah dan emas jongkong 
dan umpama demikian itu daripada bagai-bagai barang yang jenis seumpama. Yang 
paling sahih sahnya pada setiap barang yang jenis umpama.  
 

ُهَ ا َكَ ا  ًِ َزَوائِِد ااّلْوَ ِة َ َواُزهُ إْ   ْ َ اعِ، َوأَّ ا اْاَ ْ شُوُ   َِفٌِ  َوْ َهاِ ، أََص ُّ أَّ ا اانّْقدُ اْاَ اِاُا  َ ِاإْلِ
ٌِْ  ِ ْ  اْاِ ثِْلٌّاِت َكاْا ُّلِ َوااّشِعٌِل َواْاَ ِدٌِد  َعَلَى اْْلَْظَهِل ِْلَنّ ُ إذَا اْ تَلََط  ِِ ْنِ ِ  . اْ تََ ّل َلَواُ  ُ  ٌُْل اانّْقدَ َوأَّ ا َغ

 ِ ٌْ .  اْلتَفََي ااتّْ ٌٌُِز  َأَْش َ َ اانّْقدَ
896. Adapun duit yang tulen maka dengan ijmak dan adapun yang bercampur maka 
padanya dua wajah. Yang paling sahih daripada keduanya sepertiana didalam Zawaid 
Raudhah adalah harusnya jika berterusan lakunya. Adapun selain dua duit itu daripada 
barang-barang yang jenis umpama seperti gandum dan syai‟er dan besi maka di atas 
yang paling zahir kerana apabila ia bergaul dengan sejenisnya terangkatlah pembezaan 
maka ia menyerupai dua duit itu.  
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ِ تِْ ُل اادَّلاِهِي َواادّنَانٌِِل،  َتَِصحُّ ااّشِلَكةُ  ٌِ ِ  ًّ  ََ ا أَْطلَقَ ُ اْْلَْكثَُلوَ  هُنَا ِ ْ  َ ْنيِ ااّشِلَكِة  ٌِِ  َواَعَّ  . َوِ ْ  اْاِ ثِْل
ِي إْذ ََل ٌُْ ِكُ   ًَ ََل تَِصحُّ  ًِ اْاُ تَقَّوِ ٌِْ   ًِ أَْصِ  ااّلْوَ ِة، َوِه ٌي َكَ ا نَ ّ َ َعلَ ًٌّ َعلَى أَنّ ُ ُ تَقَّوِ ِ ْنُهْي اْاُ َصنَِّف َ ْ نِ
َ اِت ِْلَنَّها أَْعٌَاٌ  ُ تََ ٌَِّزةٌ، َوِ ٌنَئٍِذ قَْد ٌَتْلَُف َ اُ  أََ ِدِهَ ا أَْو ٌَْنقُُا  َََل ٌُْ ِكُ  قِْ َ ةُ اْْلَ ِل  اْاَ ْلطُ  ًِ اْاُ تَقَّوِ

ٌْنَُهَ ا َ . 

897. Daripada yang jenis umpama itu adalah dirham dan dinar yang mentah, maka sah 
syarikat padanya maka apa yang diitlakkan oleh ramai ulamak disini daripada tegahan 
syarikat padanya dan barangkali dari kalangan mereka itu musannif dibina di atas 
bahawa ia barang yang diperharga sepertimana dia sedarkan didalam asal Raudhah, 
yang mana ia tidak sah pada yang diperharga kerana tidak mungkin gaulan pada 
barang-barang yang diperharga kerana ia adalah „ain-„ain yang terbeza. Ketika itu, 
terkadang binasa harta seorang dari mereka atau kurang maka tidak mungkin 
dibahagikan harta yang lain di antara kedua mereka. 
 

 ًِ اْاِ ْنِس  )أَْي اْاَ اََلِ   (أَْ  ٌَتِّفقَا  )اْْلَّوُ  ِ ْنَها : إذَا َعِلْ ت ذَِاَك  َاْاُ ْعتََ دُ ِ ٌنَئٍِذ أَّ  ااشُُّلوَط أَْل َعَةٌ  َقَْط 
ْ َح َواْاُ ْ َلاَ  َعلَى قَْدِلِهَ ا،(َواانّْوعِ  .  دُوَ  اْاقَْدِل، إْذ ََل َ ْ ذُوَل  ًِ ااتّفَاُوِت  ٌِِ  ِْلَّ  ااّلِ

898. Apabila kamu tahukan demikian itu maka yang muktamad ketika itu bahawa 
syarat-syaratnya empat sahaja. Pertama daripadanya (bahawa sama) dua harta itu 
(pada jenis dan bagai) tidak pada kadar kerana tidak dibibangkan pada berlebih 
kurang padanya kerana untung dan rugi adalah di atas kadar keduanya. 

 
ٌِْ   )ااثّانًِ  (َو  ) يِ  (أَْ  ٌَْ ِلَطا اْاَ ااَ ٌُْث ََل ٌَتََ ٌَّزاِ ، ِاَ ا َ ّل  ًِ اْ تِنَاعِ اْاُ تَقَّوِ َوََل  ُدّ ِ ْ  َكْوِ  اْاَ ْلِط قَْ َ  .  َِ 

َوََل ٌَْكِفً اْاَ ْلطُ .  َِإْ  َوقََي  َْعدَهُ َواَْو  ًِ اْاَ ْ ِلِس اَْي ٌَْكِف إْذ ََل اْشتَِلاَك َ اَ  اْاعَْقِد،  ٌَُعَادُ اْاعَْقدُ  َْعدَ ذَِاكَ . اْاعَْقدِ 
إْ َكاِ  ااتّْ ٌٌِِز ِانَْ ِو اْ تََِلِف ِ ْنٍس َكدََلاِهَي َودَنَانٌَِل أَْو ِصفٍَة َكِصَ احٍ َوُ َكّ َلٍة َوِ ْنَطٍة َ ِدٌدٍَة َوِ ْنَطٍة  َ يَ 

ْ َكاِ  ااتّْ ٌٌِِز َوإِْ  َكاَ   ٌِِ  عُْ لٌ  ٌَْ اَء َوَ ْودَاَء إِلِ . َعتٌِقٍَة أَْو  َ
899. Keduanya (bahawa mereka menggaulkan dua harta itu) sekira-kira tidak 
terbeza keduanya kerana apa yang telah lalu pada tertegah barang yang diperharga, 
dan tidak dapat tidak dari keadaan gaul itu sebelum akad, maka jika ia jatuh selepasnya 
didalam majlis tidak memada kerana tidak ada perkongsian ketika akad maka diulang 
akad selepas demikian itu. Tidak memada gaulan serta terboleh pembezaan seperti 
kerana berlainan jenis seperti dirham dan dinar atau sifat seperti yang sahih dan yang 
pecah dan hinthah yang baru dan hinthah yang using, atau yang putih dan yang hitam 
kerana terboleh pembezaan sekalipun payah. 
 

ٌِْ   ًِ اْاِقٌَ ِة، َوهَُو َكذَِاكَ : تَْن ٌِ ٌ   َلَْو َ لََطا قَِفًٌزا ُ قَّوً ا . قَِ ٌّةُ َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ ََل ٌَْشتَِلطُ تَُ اِوي اْاِ ثْلَ
ِ َعْ  تَُ اِوي اْْلَْ َزاِء  ًّ  ِِ ائَِة  ِقَِفٌٍز ُ قَّوٍي  َِ ْ ِ ٌَ  َصّح، َوَكانَْت ااّشِلَكةُ أَثََْلثًا  ِنَاًء َعلَى قَْطيِ اانَّظِل  ًِ اْاِ ثِْل

ٌَْس َهذَا اْاقَِفٌُز ِ ثًَْل ِاَهذَا اْاقَِفٌِز َوإِْ  َكاَ  ِ ثِْلًٌّا  ًِ نَْفِ  ِ  .  ًِ اْاِقٌَ ِة، َوإَِّل  َلَ
900. Tanbih. Kehendak kalam musannif bahawa tidak disyaratkan sama dua barang 
yang jenis seumpama pada nilai, yang mana ia seperti itu. Maka kalau keduanya 
menggaulkan sekampit yang dinilai dengan seratus dan sekampit yang dinilai dengan 
lima puluh sah ia, dan adalah syarikat itu tiga juzuk kerana bina di atas memutuskan 
tilikkan pada benda yang jenis umpama dari sama juzuk-juzuk pada nilai. Jika tidak 
maka kampit ini tidak seumpama dengan kampit yang ini sekalipun ia jenis umpama 
pada dirinya. 
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ٌُْلهُ َوََل ٌَتََ ّكُ  ِ ْ  ااتّْ ٌٌِِز َهْ  تَِصحُّ ااّشِلَكةُ نََظًلا إاَى  َواَْو َكاَ  كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا ٌَْعِلُف َ ااَ ُ  ِعَََلَ ٍة ََل ٌَْعِل َُها َغ
ٌِْ  اْنتََهى: َ اِ  اانّاِس، أَْو ََل نََظًلا إاَى َ اِاِهَ ا ؟ قَاَ   ًِ اْا َْ ِل  ّ ِة أَْ ذًا ِ ْ  . ٌَْ تَِ ُ  َوْ َه َواْْلَْوَ  ُ َعدَُي ااّصِ

 . عُُ وِي َكََلِي اْْلَْصَ ابِ 

901. Kalau setiap daripada kedua mereka mengenali hartanya dengan tanda yang 
tidak diketahui orang lain dan tidak terboleh pembezaan adakah sah syarikat itu kerana 
memandang kepada kelakuan orang ramai atau tidak, kerana memandang kepada 
kelakuan kedua mereka? Katanya didalam al Bahri : ditanggungkan dua wajah. Intaha. 
Yang paling ada wajah tidak sahnya kerana faham dari umum kalam ashab Syafi'e.  
 

ٌِْ  َوَعقَدَا،  َِإْ  َكاَ  ِ ْلًكا ُ ْشتََلًكا ِ ّ ا تَِصحُّ  ٌِِ  ااّشِلَكةُ أَْو ََل َكاْاعَُلوِض  َوَ َ  ُّ َهذَا ااّشْلِط إْ  أَْ َلَ ا َ ااَ
ٌِْلِهَ ا َوأَِذَ  كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا ِاْْلَ ِل  ًِ ااتَِّ اَلِة تَّ ْت ااّشِلَكةُ ِْلَّ  اْاَ ْعنَى اْاَ ْقُصودَ  ِاْاَ ْلِط َ اِص ٌ   . ِِإْلٍث َوِشَلاٍء َوَغ

902. Tempat syarat ini jika kedua mereka mengeluarkan dua harta dan berakad, maka 
jika ianya milik yang disyarikatkan daripada apa yang sah syarikat padanya atau tidak, 
seperti barang-barang dengan pusaka dan belian dan selain keduanya dan setiap 
kedua mereka mengizinkan yang seorang lagi pada berniaga sempurnalah syarikat itu 
kerana makna yang dimaksudkan dengan gaulan itu terhasil.  
 

َ اِت أَْ  ٌَ ٌَِي أََ دُهَُ ا  َْعَض َعَلِ ِ   ِ َْعِض َعَلِض اْْلَ ِل، َكنِْصٍف  ِنِْصٍف  َوِ ْ  اْاِ ٌلَِة  ًِ ااّشِلَكِة  ًِ اْاُ تَقَّوِ
ِف  ٌِِ  ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ  ِاْاَ ْلِط  ٌْيِ  ًِ ااتَّصلُّ ٌِْلِه ِ ّ ا شُِلَط  ًِ اْا َ ٌِْ ، ثُّي ٌَأْذَُ  اَ ُ  َْعدَ ااتّقَا ُِض َوَغ َ أَْو ثُلٍُث  ِثُلُث
ٌْنَُهْي َوهُنَاَك َوإِْ  ُوِ دَ اْاَ ْلطُ  َِإّ  َ اَ   َ اِصٌ ،  َْ  ذَِاَك أَْ لَُغ ِ ْ  اْاَ ْلِط، ِْلَّ  َ ا ِ ْ  ُ ْزٍء هُنَا إَّل هَُو ُ ْشتََلٌك  َ

ٌِْ  ِْلََ ِ  . كُّ ِ َواِ ٍد ُ ْ تَاٌز َعْ  َ اِ  اْْلَ لِ  َ َوِ ٌنَئٍِذ  ٌََْ ِلَكانِِ   ِااّ ِوٌِّة إْ   ٌَِي نِْصٌف  ِنِْصٍف،  َِإْ   ٌَِي ثُلٌُث  ِثُلُث
 .تَفَاُوتِِهَ ا  ًِ اْاِقٌَ ِة َ لََكاهُ َعلَى َهِذِه اانِّْ  َةِ 

903. Daripada helah untuk bersyarikat pada benda-benda yang diperharga bahawa 
seorang dari mereka menjual sebahagian barangnya dengan sebahagian barang milik 
yang seorang lagi seperti setengah dengan setengah atau satu pertiga dengan dua 
pertiga, kemudian selepas terima menerima dan selainnya daripada apa yang 
disyaratkan pada jualan dia mengizinkannya melakukan tasarruf padanya kerana 
maksud gaulan itu terhasil, bahkan demikian itu lebih mendalam dari gaulan kerana 
tidak ada satu juzuk disini melainkan ia disyarikatkan di antara mereka, sedangkan 
disana sekalipun didapati gaulan maka harta setiap seorang terbeza dari harta yang 
seorang lagi. Ketika itu maka kedua mereka memilikinya dengan sama jika dijual 
setengah dengan setengah, maka jika dijual satu pertiga dengan dua pertiga kerana 
berlebih kurang keduanya pada nilai mereka memilikinya di atas nisbah ini. 
 

ِف  )ااثّاِاُث  (َو  ) َو ًِ َهذَا ااّشْلِط إَشاَلةٌ إاَى .  َْعدَ اْاَ ْلطِ  (أَْ  ٌَأْذََ  كُ ُّ َواِ ٍد ِ ْنُهَ ا ِاَصاِ  ِِ   ًِ ااتَّصلُّ
ٌ َةِ  ِف ِاَ ْ  ٌَتََصّلُف ِ ْ  كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا، أَْو ِ ْ  . ااّصِ ْذِ  ِ ْ  كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ِاْْلَ ِل  ًِ ااتَّصلُّ ًَ َ ا ٌَدُ ُّ َعلَى اإْلِ َوِه

ْذُ  إَّل  ُف  ٌِِ  إَّل  ِِإْذِ  َصاِ  ِِ ، َوََل ٌُْعَلُف اإْلِ ٌِْ  ااتَّصلُّ أََ ِدِهَ ا، ِْلَّ  اْاَ اَ  اْاُ ْشتََلَك ََل ٌَُ وُز ِْلََ ِد ااّشِلٌَك
 ِ ٌْ .   ِِصٌ ٍَة تَدُ ُّ َعلَ

904. Ketiganya (bahawa setiap orang dari mereka mengizinkan rakannya pada 
tasarruf) selepas gaul. Pada syarat ini ada isyarat kepada sighah. Ia adalah apa yang 
menunjuk ke atas izin dari tiap seorang daripada mereka bagi yang seorang lagi pada 
tasarruf bagi orang yang melakukan tasarruf daripada setiap mereka, atau dari seorang 
daripada mereka, kerana harta yang disyarikatkan tidak harus bagi seorang daripada 
dua rakan syarikat melakukan tasarruf padanya melainkan dengan izin rakannya, dan 
tidak diketahui izin itu melainkan dengan sighah yang menunjuk ke atasnya.  
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َوََل . اتِّ ْل أَْو تََصّلْف، اتَّ َل  ًِ اْاَ ِ ٌيِ  ٌَِ ا َشاَء، َواَْو اَْي ٌَقُْ   ٌَِ ا ِشئْت، َكاْاِقَلاِض :  َِإْ  قَاَ  أََ دُهَُ ا ِاْْلَ ِل 
ًٌْ ا  َِإْ  شُِلَط أَْ  ََل ٌَتََصّلَف . ٌَتََصّلُف اْاقَائُِ  إَّل  ًِ نَِصٌ ِِ  َ ا اَْي ٌَأْذَْ  اَ ُ اْْلَ ُل،  ٌََتََصّلُف  ًِ اْاَ ِ ٌيِ أَ
 َلَْو اْقتََصَل كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا َعلَى . أََ دُهَُ ا  ًِ نَِصٌِب نَْفِ ِ  اَْي ٌَِصّح اْاعَْقدُ ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْاَ ْ ِل َعلَى اْاَ اِاِك  ًِ ِ ْلِك ِ 

ْذُ  اْاَ ْذكُوُل، َواَْي ٌَتََصّلْف كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا إَّل  ًِ نَِصٌ ِِ  َِلْ تَِ اِ  َكْوِ  ذَِاَك إْ  َاًلا َعْ  " اْشتََلْكنَا" اَْي ٌَْكِف اإْلِ
ِف  ِدَِاٌِ  اْاَ اِ  اْاَ ْوُلوِث َشِلَكةً   .ُ ُصوِ  ااّشِلَكِة  ًِ اْاَ اِ ، َوََل ٌَْلَزُي ِ ْ  ُ ُصوِاَها َ َواُز ااتَّصلُّ

905. Maka jika kata serang dari mereka kepada seorang lagi : berniagalah atau 
tasarruflah, dia berniaga pada semuanya pada apa yang dia hendak, walaupun dia tidak 
katakana : pada apa yang kamu hendak, sama seperti qiradh. Tidak boleh orang yang 
berkata itu tasarruf melainkan pada habuannya selama mana yang seorang lagi tidak 
mengizinkanya, maka dia tasarruf pada semuanya juga. Maka jika disyaratkan bahawa 
seorang daripada keduanya tidak boleh tasarruf pada habuan dirinya tidak sah akad itu 
kerana padanya sekatan di atas pemilik daripada miliknya. Maka kalau setiap dari 
mereka menghadkan di atas “kita bersyarikat” tidak memadai izin yang disebutkan itu, 
dan tidak boleh tasarruf setiap dari mereka melainkan pada habuannya kerana ihtimal 
keadaan demikian itu adalah perkhabaran dari terhasil syarikat pada harta yang mana 
tidak lazim dari terhasilnya harus tasarruf dengan dalil harta yang diwarisi dalam 
keadaan ia disyarikatkan. 
 

ٌِْ   )ااّلا ُِي  (َو  ) ْ ُح َواْاُ ْ َلاُ  َعلَى قَْدِل اْاَ ااَ  ِاْعتِ َاِل اْاِقٌَ ِة ََل اْْلَْ َزاِء، َ َواٌء َشَلَطا ذَِاَك أَْي  (أَْ  ٌَكُوَ  ااّلِ
ٌِْ   ََكاَ  ذَِاَك َعلَى قَْدِلِهَ ا، َكَ ا اَْو َكاَ   ََل، تََ اَو  ااّشِلٌَكاِ   ًِ اْاعََ ِ  أَْي تَفَاَوتَا  ٌِِ ، ِْلَّ  ذَِاَك ثََ َلةُ اْاَ ااَ

ٌْنَُهَ ا َشَ َلةٌ  َأَثَْ َلْت أَْو َشاةٌ  َنَتََ تْ  ْ حِ َواْاُ ْ َلاِ  َ َي .  َ  َِإْ  َشَلَطا ِ ََل َ ُ  ِأَْ  َشَلَطا ااتَّ اِوي  ًِ ااّلِ
ٌِْ   ََ دَ اْاعَْقدُ ِْلَنّ ُ ُ َ اِاٌف  ْ حِ َواْاُ ْ َلاِ  َ َي ااتَّ اِوي  ًِ اْاَ ااَ ٌِْ  أَْو ااتّفَاُ ِ   ًِ ااّلِ ااتّفَاُ ِ   ًِ اْاَ ااَ

.  ِاَ ْوُ وعِ ااّشِلَكةِ 
906. Keempatnya (bahawa adalah untung dan rugi di atas kadar dua harta itu) 
dengan iktibar nilai bukan juzuk, samaada mereka mensyaratkan demikian itu atau 
tidak, sama kedua ahli syarikat itu pada kerja atau berlebih kurang padanya kerana 
demikian itu adalah faedah dari dua harta maka adalah demikian itu di atas kadar 
keduanya, sepertimana kalau di antara mereka sebatang pokok maka ia berbuah atau 
seekor kambing maka ia beranak. Maka jika mereka mensyaratkan yang bersalahan 
dengannya dengan bahawa mereka mensyaratkan sama pada untung dan rugi serta tak 
sama pada dua harta atau lebih kurang pada untung dan rugi serta sama dua harta 
mereka rosaklah akad itu kerana ia menyalahi tajuk syarikat.  
 

ْ حِ ِاَْلَْكثَِل ِ ْنُهَ ا َعَ ًَل  ََطَ  ااّشْلطُ َكَ ا اَْو َشَلَطا ااتّفَاُوَت  ًِ اْاُ ْ َلا ِ   ٌََْلِ ُي كُ ٌّ . َواَْو َشَلَطا ِزٌَادَةً  ًِ ااّلِ
ْذ ِ . اْْلَ ِل  ِأُْ َلِة َعَ ِلِ   ًِ َ اِ  اْْلَ ِل َكاْاِقَلاِض إذَا  ََ دَ  ِ ْنُهَ ا َعلَى . َوتَْنفُذُ ااتَّصلُّ َاُت ِ ْنُهَ ا ِاُوُ وِد اإْلِ

 ِ ٌْ ٌْنَُهَ ا َعلَى قَْدِل اْاَ ااَ ْ ُح  َ  . َوااّلِ

907. Kalau mereka mensyaratkan lebih pada untung bagi orang yang lebih kerja 
daripada mereka batal syarat itu sepertimana kalau mereka mensyaratkan lebih kurang 
pada rugi, maka setiap mereka merujuk ke atas yang seorang lagi dengan upah 
kerjanya pada harta orang itu, sama seperti qiradh apabila ianya rosak. Lulus tasarruf 
dari mereka kerana ujud izin, dan untung di antara kedua mereka di atas kadar dua 
harta itu.  
 

ٌِْل نَْقِد  ٌِْ   ََِل َ َلٍل،  َََل ٌَ ٌُِي نَِ ٌئَةً ِاْل ََلِل، َوََل  ِ َ ْذُ  ِ ْ  ااّطَل َ ِف إذَا ُوِ دَ اإْلِ َوٌَتََ لّطُ كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا َعلَى ااتَّصلُّ
اْا َلَِد، َوََل ٌَْشتَِلي  ِ َْ ٍ  َوََل ٌَُ ا ُِل  ِاْاَ اِ  اْاُ ْشتََلِك ِاَ ا  ًِ ااّ فَِل ِ ْ  اْاَ َطِل،  َِإْ  َ ا ََل َ ِ َ ،  َِإْ   َاَع َصّح 
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ٌِْل ٌَِدِه،  َِإْ   َعََ  َ ِ  َ  ٌُْي َوإِْ  َكاَ  َ اِ نًا َوََل ٌَْد َعُ ُ ِاَ ْ  ٌَْعَ ُ   ٌِِ  ِْلَنّ ُ اَْي ٌَْلَض  ِ َ َهذَا كُلّ ُ إذَا  َعَلَ ُ . اْا َ
ٌِْل إْذِ  َشِلٌِك ِ  ٍء ِ ّ ا ذُِكَل َ ازَ .  ِ َ ًْ  . َِإْ  أَِذَ  اَ ُ  ًِ َش

908. Setiap daripada mereka berkuasa untuk tasarruf apabila didapati izin dari dua tepi 
itu, tanpa mudharat, maka tidak boleh dia menjual bertangguh kerana gharar, dan tidak 
dengan selain duit tempatan, tidak boleh dia membeli dengan rugi, tidak boleh dia 
bermusafir dengan harta yang disyarikatkan kerana pada safar itu ada bahaya, maka 
jika dia bermusafir dia menjamin, maka jika dia menjual sah jualan itu sekalipun dia 
menjamin, dan tidak boleh dia menyerahkannya kepada orang yang bekerja padanya 
kerana rakannya syarikatnya tidak redha dengan selain tangannya. Maka jika dia buat 
dia menjamin. Ini semuanya apabila dia melakukannya tanpa izin rakan syarikatnya. 
Maka jika dia mengizinkannya pada suatu daripada apa yang disebutkan itu harus ia. 
 

ُف . َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْاعَاقِِد أَْهِلٌّةُ تَْوِكٌٍ  َوتََوكٍُّ  ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا َوِكٌٌ  َعْ  اْْلَ لِ   َِإْ  َكاَ  أََ دُهَُ ا هَُو اْاُ تََصّلِ
 .اْشتُِلَط  ٌِِ  أَْهِلٌّةُ ااتَّوكُِّ  َو ًِ اْْلَ ِل أَْهِلٌّةُ ااتّْوِكٌِ   َقَْط َ تّى ٌَُ وَز َكْونُ ُ أَْعَ ى َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْطلَبِ 

909. Disyaratkan pada yang berakad keahlian mewakilkan dan menerima wakil kerana 
setiap daripada mereka adalah wakil dari yang seorang lagi. Maka jika seorang dari 
mereka yang melakukan tasarruf disyaratkan padanya keahlian menerima wakil dan 
pada yang seorang lagi keahlian mewakilkan sahaja hinggakan harus keadaannya buta 
sepertimana dikatakan didalam al Matlab. 
 

ٌِْ   (َوِاكُّ ِ َواِ ٍد ِ ْنُهَ ا  ) ِف ِْلَنَّها َعْقدٌ َ ائٌِز  (َ تَى َشاَء  )أَْي ااّشِلَكِة  ( َْ ُ َها  )أَْي ااّشِلٌَك َواَْو  َْعدَ ااتَّصلُّ
 ِ ٌْ ِف  ِفَْ خِ كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا. ِ ْ  اْاَ انِ َ َعَزْاتُك، أَْو ََل تَتََصّلْف  ًِ :  َِإْ  قَاَ  أََ دُهَُ ا ِاْْلَ ِل . َوٌَْنعَِزََلِ  َعْ  ااتَّصلُّ

 .نَِصٌ ًِ، اَْي ٌَْنعَِزْ  اْاعَاِزُ   ٌََتََصّلُف  ًِ نَِصٌِب اْاَ ْعُزو ِ 

910. (Bagi tiap seorang dari mereka) iaitu dua ahli syarikat (memfasakhkannya) 
iaitu syarikat itu (bila dia hendak), walaupun selepas tasarruf kerana ia akad yang 
harus dari dua pihak. Keduanya terpecat dari tasarruf dengan fasakh setiap dari kedua 
mereka. Maka jika seorang berkata kepada yang seorang lagi : aku pecat kamu, atau 
jangan kamu tasarruf pada habuan ku, tidak terpacat orang yang memecat maka dia 
boleh tasarruf pada habuan orang yang dipecat. 
 

ٌِْ   َِ فٍَ   (َوَ تَى َ اَت أََ دُهَُ ا  ) ٌِْ  أَْو ُ ِ َل َعلَ ًَ َعلَ أَْي اْنفََ َ ْت ِاَ ا َ ّل أَنّ ُ َعْقدٌ  ( ََطلَْت  )أَْو ُ ّ  أَْو أُْغِ 
 ِ ٌْ َوَظاِهُل .   َََل  َْ َخ  ِِ  ِْلَنّ ُ َ ِفٌفٌ ،َواْ تَثْنَى  ًِ اْا َْ ِل إْغَ اًء ََل ٌَْ قُطُ  ِِ   َْلُض َصََلةٍ  .َ ائٌِز ِ ْ  اْاَ انِ َ

. َكََلِي اْْلَْصَ اِب ٌَُ اِافُ ُ 
911. (Bila seorang dari mereka mati) atau gila atau pitam atau dihijir dengan sebab 
safih (batal) iaitu terfasakhlah ia kerana apa yang telah lalu bahawa ianya akad yang 
harus dari dua pihak. Dia kecualikan didalam al Bahr akan pitam, tidak gugur 
dengannya fardhu sembahyang maka tidak ada fasakh dengannya kerana ianya ringan. 
Zahir kalam ashab Syafi'e menyalahinya. 
 

ْ حِ َواْاُ ْ َلاِ  َو ًِ ااتّلَِف إْ  ادَّعاهُ  ََِل .ٌَدُ ااّشِلٌِك ٌَدُ أََ انٍَة َكاْاُ ودَعِ َواْاَوِكٌ ِ : تَتِّ ةٌ    ٌَُْق َُ  قَْواُ ُ  ًِ ااّلِ
ٍ َكااّ ِلقَةِ  ًّ ثُّي  َْعدَ إقَاَ تَِها ٌَُصدُّ  .  َِإْ  ادَّعاهُ  َِ  ٍَب َظاِهٍل َكَ ِلٌٍ  طُوِاَب  ِ ٌَِّنٍَة  ِااّ  َبِ . َ  ٍَب، أَْو  َِ  ٍَب َ ِف

َ   ََِل ٌَِ ٌ ٍ .  ًِ ااتّلَِف  ِِ   ٌَِِ ٌنِ ِ  َ   ٌَِِ ٌنِِ  أَْو عُُ وِ ِ  ُصدِّ  . َِإْ  عُِلَف اْاَ ِلٌُ  دُوَ  عُُ وِ ِ  ُصدِّ

912. Tatimmah. Tangan ahli syarikat tangan amanah seperti orang yang menyimpan 
taruh dan wakil. Maka diterima katanya pada untung dan rugi dan pada binasa jika dia 
mendakwanya tanpa sebab, atau dengan sebab yang tersulit seperti kecurian maka jika 
dia mendakwanya dengan sebab yang zahir seperti kebakaran dituntut dia dengan 
keterangan sebab itu. Kemudian selepas dia mendirikannya dibenarkan dia pada binasa 
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dengan sebabnya dengan sumpahnya. Maka jika diketahhui kebakaran itu tidak 
umumnya dibenarkan dia dengan sumpahnya atau diketahui umumnya dibenarkan dia 
tanpa sumpah.  
 

هَُو ُ ْشتََلٌك، َوقَاَ  : هَُو ُ ْشتََلٌك، أَْو قَاَ  َ ْ   ًِ ٌَِدِه اْاَ اُ  :  َوقَاَ  اْْلَ ُل ،هَُو ِاً: َواَْو قَاَ  َ ْ   ًِ ٌَِدِه اْاَ اُ  
َ  َصاِ ُب اْاٌَِد  ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَنَّها تَدُ ُّ َعلَى اْاِ ْلكِ   . اْْلَ ُل هَُو ِاً ُصدِّ

913. Kalau berkata orang yang harta itu pada tangannya : ianya milik ku, dan kata 
seorang lagi ianya disyarikatkan, atau kata orang yang harta itu pada tangannya: ianya 
disyarikatkan, dan kata yang seorang lagi : ia milik ku, dibenarkan tuan tangan itu 
dengan sumpahnya kerana ia menunjuk ke atas pemilikkan.  
 

َ  اْاُ ْنِكُل  ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَّ  : َواَْو قَاَ  َصاِ ُب اْاٌَِد اْقتََ ْ نَا َوَصاَل َ ا  ًِ ٌَِدي ِاً، َوقَاَ  اْْلَ ُل   َْ  هَُو ُ ْشتََلٌك، ُصدِّ
 . اْْلَْصَ  َعدَُي اْاِقْ َ ةِ 

914. Kalau tuan tangan berkata : kita telah berbahagi-bahagi dan jadilah apa yang ada 
pada tangan ku bagi ku dan kata yang seorang lagi : bahkan ia disyarikatkan, 
dibenarkan orang yang ingkar dengan sumpahnya kerana asalnya tidak ada 
pembahagian.  
 

ٌْئًا َوقَاَ   َ  اْاُ ْشتَِلي ِْلَنّ ُ أَْعَلُف : َواَْو اْشتََل  أََ دُهَُ ا َش ٌْتُ  ِالّشِلَكِة أَْو ِانَْفِ ً َوَكذّ َ ُ اْْلَ ُل، ُصدِّ اْشتََل
 . ِقَْصِدهِ 

915. Kalau seorang dari mereka membeli sesuatu dan berkata : aku membelinya untuk 
syarikat atau untuk diri ku dan yang seorang lagi mendustakannya dibenarkan pembeli 
itu kerana dia lebih tahukan kasadnya.  
 

ًَ  ِفَتْحِ اْاَواِو َوَكْ ِلَها اُ َةً ااتّْفِوٌضُ .  ًِ اْاَوَكااَةِ :  َْصٌ  + ٌِْ  . ِه َ  أَْ َلهُ إاَى  ََُلٍ ،  َّوَ  ُ إاَ َُ ٌُقَاُ  َوّك
ٌِْلِه ِاٌَْفعَلَ ُ  {تََوّكْلت َعلَى اّاِ }َوِ ْن ُ . َواْكتَفَى  ِ ِ  َوَشْلًعا تَْفِوٌُض َشْ ٍا َ ا اَ ُ  ِْعلُ ُ ِ ّ ا ٌَْق َُ  اانٌَِّا َةَ إاَى َغ
.   ًِ َ ٌَاتِ ِ 

916. Fasal pada wakalah. “ ويال” dengan fathah wau dan kasrahnya pada lughah 
adalah menyerahkan. Dikatakan : “ َ َل أَْمَر ُ  لَى  َُ نٍم   i.e dia mewakilkan urusannya ”َواَّ
kepada sifulan - dia menyerahkannya kepadanya dan memada dengannya. 
Daripadanya “aku bertawakkal ke atas Allah”. Dan pada syara‟ : penyerahan seorang 
akan apa yang dia berhak buat daripada perkara yang menerima gantian kepada orang 
lain untuk dia melakukannya pada masa hidupnya.  
 

 َوِ ْ  اا ُّنِّة أََ اِدٌُث ،{ َاْ عَثُوا َ َكً ا ِ ْ  أَْهِلِ  َوَ َكً ا ِ ْ  أَْهِلَها  }َواْْلَْصُ   ٌَِها ِ ْ  اْاِكتَاِب اْاعَِزٌِز قَْوا  تَعَااَى 
  ٌِْ ٌِْ  َوَ لَّي  َعََث اا ُّعَاةَ ِْلَْ ِذ ااّزَكاِة  }ِ ْنَها َ  َُل ااّصِ ٌَ  . {أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

917. Asal padanya dari kitab yang mulia firman Allah taala “maka hantarlah seorang 
pengantara dari keluarga suami dan seorang pengantara dari keluarga isteri”, dan dari 
sunnah beberapa hadith yang daripadanya khabar dua kitab yang sahih “bahawa nabi 
s.a.w.m mengutuskan Su‟ah untuk mengambil zakat”. 
 

ٌ  َوَوِكٌٌ  َوُ َوّكٌ   ٌِِ  َوِصٌ َةٌ  ِ   َقَاَ  . َوأَْلَكانَُها أَْل َعَةٌ ُ َوّكِ  : َو َدَأَ اْاُ َصنُِّف  ِاْاُ َوّكِ

918. Rukun-rukunnya empat : yang mewakilkan, wakil, yang diwakilkan padanya dan 
sighah. Musannif mulakan dengan orang yang mewakilkan i.e muwakkil maka katanya : 
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ُف  ٌِِ   ِنَْفِ ِ   ) َ   ٌِِ   ) ِِ ْلٍك أَْو ِوََلٌٍَة  (َوكُ ُّ َ ا َ اَز ِاْ ِْنَ اِ  ااتَّصلُّ ٌَْلهُ ِْلَنّ ُ إذَا اَْي ٌَْقِدْل  (َ اَز اَ ُ أَْ  ٌَُوّكِ َغ
ِف  ِنَْفِ ِ   َ ِنَائِ ِِ  أَْواَى ًَ ِ ْن ُ َ َ ائُِ  َطْلدًا َوَعْكً ا.َعلَى ااتَّصلُّ .  َوَهذَا  ًِ اْا َاِاِب، َوإَِّل  َقَْد اُْ تُثْنِ

919. )Setiap perkara yang harus seorang melakukan tasarruf padanya dengan 
dirinya sendiri) dengan pemilikkan atau kekuasaan (harus dia mewakilkan padanya) 
kepada orang lain kerana apabila dia tidak kuasa di atas tasarruf dengan dirinya sendiri 
maka dengan naibnya terutama. Ini pada ghalibnya. Jika tidak maka sungguh telah 
dikecualikan darinya beberapa masaalah nisbah kias dan „akas. 
 

ُ   ًِ َكْ ِل اْا َاِب َوأَْ ِذ َ قِِّ ، َوَكَوِكٌٍ  قَاِدٍل َوَعْ ٍد َ أْذُوٍ  اَ ُ َوَ ِفٌٍ  َ أْذُوٍ  اَ ُ   َِ ْ  ااّطْلِد ااّظا ُِل  َِ قِِّ   َََل ٌَُوّكِ
ُ  َ ََلًَل .  ًِ نَِكاحٍ  ٍف َوإِْ  اَْي تَِصّح ُ  َاَشَلتُ ُ اَ ُ ِالّ ُلوَلِة، َوَكاْاُ ْ ِلِي ٌَُوّكِ ُ   ًِ تََصلُّ َوِ ْ  اْاعَْكِس َكأَْعَ ى ٌَُوّكِ

ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوَ ِفٌٍ  ِاِصّ ِة ُ  َاَشَلتِِ  اَ ُ  ًّ ٍ َعْ  نَْفِ ِ  أَْو ُ َواٌِِّ  ِ ْ  َص ِ ًّ .   ًِ اانَِّكاحِ  َْعدَ ااتَّ لُِّ   ٌََِصحُّ تَْوِكٌُ  َوِا
920. Maka daripada kias adalah orang yang boleh mendapatkan haknya maka tidak 
boleh dia mewakilkan pada memecahkan pintu dan mengambil haknya, dan seperti 
wakil yang kuasa dan hamba yang diizinkan berniaga dan safih yang diizinkan pada 
nikah. Daripada „akas adalah seperti orang buta yang mewakilkan pada tasarruf 
sekalipun tidak sah dia melakukannya sendiri, kerana dharurat, dan seperti muhrim 
yang mewakilkan orang yang halal pada nikah selepas tahallul, maka sah dia 
mewakilkan dari dirinya atau anak waliannya, daripada kanak-kanak dan orang gila dan 
safih kerana sah dia melakukan sendiri. 
 

ُ  ِ ٌَ  ااتّْوِكٌ ِ . َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  َشْلِط اْاُ َوّكِ   ٌِ ِ   َََل ٌَِصحُّ ااتّْوِكٌُ   ٌَِ ا ََل . َوَشْلطُ ُ أَْ  ٌَْ ِلَك ُ اْاُ َوّكِ
ٌَْلهُ إَّل تَ َعًا؟  ٌََِصحُّ  ٌَْف ٌَْ تَنٌُِب َغ ٌَْ ِلكُ ُ َوَ ا َ ٌَْ ِلكُ ُ َوَطََلُ  َ ْ  َ ٌَْنِكُ َها ِْلَنّ ُ ََل ٌُ َاِشُل ذَِاَك  ِنَْفِ ِ   ََك

ٌْيِ َ ا ََل ٌَْ ِلكُ ُ تَ َعًا ِاْلَ ْ لُوكِ  ٌِْلهِ ،ااتّْوِكٌُ   ِ َ ٌْخِ أَ ًِ َ اِ ٍد َوَغ  .  َكَ ا نُِقَ  َعْ  ااّش

921. Musannif diam dari perkara yang diwakilkan padanya. Syaratnya bahawa ia 
dimiliki oleh muwakkil ketika lantikan wakil maka tidak sah lantikan wakil pada apa yang 
tidak dia miliki dan apa yang akan dia miliki dan talak orang yang akan dia nikahi kerana 
dia tidak boleh melakukan demikian itu dengan sendiri, maka bagaimana dia boleh 
menggantikan orang lain, melainkan di atas jalan ikutan? Maka sah lantikan wakil 
dengan jualan apa yang dia tidak miliki di atas jalan mengikut yang dia miliki 
sepertimana dinakalkan dari syeikh Abu Hamid dan selainnya.  
 

ٌٍْب َوقَْ ٍض َوإِْق َاٍض . َوٌُْشتََلطُ أَْ  ٌَْق ََ  نٌَِا َةً  ٌْيٍ َوِه ٍَة، َوكُ ُّ  َْ خٍ َكِإقَااٍَة َوَلدٍّ  ِعَ ٌَِصحُّ ااتّْوِكٌُ   ًِ كُّ ِ َعْقٍد َك َ
َ 

َوُ ُصوَ ٍة ِ ْ  دَْعَو  َوَ َواٍب َوتََ لٍُّك ُ  َاحٍ َكِإْ ٌَاٍء َواْصِطٌَاٍد َواْ تٌِفَاِء عُقُو ٍَة، ََل  ًِ إْقَلاٍل،  َََل ٌَِصحُّ 
ااتّْوِكٌُ   ٌِِ ، َوََل  ًِ اْاتِقَاٍط َوََل  ًِ ِع َادٍَة َكَصََلٍة إَّل  ًِ نُ ٍُك ِ ْ  َ ّجٍ أَْو عُْ َلٍة َودَْ يِ نَْ ِو َزَكاٍة َكَكفّاَلٍة، 

. َوذَْ حِ نَْ ِو أُْ ِ ٌٍّة َكعَِقٌقَةٍ 
 .َوََل ٌَِصحُّ  ًِ َشَهادٍَة إْاَ اقًا اََها  ِاْاِع َادَِة، َوََل  ًِ نَْ ِو ِظَهاٍل َكقَتٍْ ، َوََل  ًِ نَْ ِو ٌَِ ٌٍ  َكِإٌََلءٍ 

922. Disyaratkan bahawa ia menerima gantian maka sah lantikan wakil pada setiap 
akad seperti jual dan hibah, dan setiap fasakh seperti iqalah dan pemulangan dengan 
aib, dan terimaserahan dan penyerahan dan perbalahan daripada dakwaan dan jawab 
dakwaan, dan pemilikkan yang harus seperti menghidupkan bumi dan berburu dan 
menyempurnakan siksaan, tidak sah ia pada ikrar, maka tidak sah lantikan wakil 
padanya dan tidak pada memungut barang dan tidak pada ibadat seperti sembahyang 
melainkan pada nusuk daripada haji atau umrah, dan memberikan umpama zakat sama 
seperti kifarah dan sembelih umpama korban seperti „aqiqah, dan tidak sah ia pada 
saksian kerana menghubungkannya dengan ibadat, dan tidak pada umpama zakat 
seperti bunuh dan tidak pada umpama sumpah seperti iila‟.  
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ٌْيِ  ُ   ٌِِ  َ ْعلُوً ا َواَْو ِ ْ  َوْ ٍ  َكَوّكْلتَُك  ًِ  َ أَْ َواِاً َوِعتِْ  أَِلقّائًِ، ََل  ًِ نَْ ِو كُّ ِ  َوََل  ُدّ أَْ  ٌَكُوَ  اْاُ َوّكِ
ٌَْ  َ ا َ ّل  ِأَّ  ااتّا َِي ثَّي ُ عٌٌَّ ،  ِِ ََل ِِ  هُنَا. أُُ وِلي َككُّ ِ قَِلٌٍ  َوَكثٌٍِل َوإِْ  َكاَ  تَا ِعًا ِاُ عٌَّ ٍ  ٌْنَ ُ َو َ .  َواْافَْلُ   َ

923. Tidak dapat tidak bahawa perkara yang diwakilkan diketahui, walaupun dari satu 
wajah, seperti : aku wakilkan kamu pada jual harta ku dan memerdekaan hamba ku, 
tidak pada umpama semua urusan ku, sama seperti setiap yang sedikit dan yang 
banyak, sekalipun ia mengikut yang tertentu. Beza di antaranya dan di antara apa yang 
telah lalu bahawa yang mengikut disana tertentu, bersalahan yang mengikut disini.  
 

ٍ، َو ًِ ِشَلاِء دَاٍل ُ ِ لٍّة َوِ ّكةٍ  ًّ َوََل ٌَِ ُب  ٌََاُ  ثََ ٍ   ًِ . َوٌَِ ُب  ًِ تَْوِكٌِلِ   ًِ ِشَلاِء َعْ ٍد  ٌََاُ  نَْوِعِ  َكتُْلِك
ِ  قَْد ٌَتَعَلُّ   َِواِ ٍد ِ ْ  ذَِاَك نَِفًٌ ا َكاَ  ذَِاَك أَْو َ ِ ًٌ ا ٌِْ  ِْلَّ  َغَلَض اْاُ َوّكِ ثُّي َ َ  ُّ  ٌََاِ  َ ا ذُِكَل إذَا . اْاَ ْ أَاَتَ

ٍء ِ ْ  ذَِاكَ ،َوإَِلّ . اَْي ٌَْقِصْد ااتَِّ اَلةَ  ًْ  .  َََل ٌَِ ُب  ٌََاُ  َش

924. Wajib pada lantikan wakil pada membeli hamba oleh keterangan bagainya seperti 
bangsa Turki dan pada beli rumah oleh kawasannya dan lorongnya. Tidak wajib 
menerangkan harga pada dua masaalah ini kerana tujuan muwakkil itu terkadang 
bergantung dengan satu daripada demikaian, samaada dianya mahal atau murah. 
Kemudian tempat keterangan apa yang disebutkan itu apabila dia tidak maksudkan 
perniagaan. Jika tidak maka tidak wajib menerangkan suatu daripada demikian itu. 
 

ٌِْلهِ  (أَْو ٌَتََوّكُ   ): َوأََشاَل إاَى اْاَوِكٌِ   ِقَْوِاِ     َأَْو هُنَا تَْقِ ٌِ ٌّةٌ، أَْي َشْلطُ اْاَوِكٌِ  ِصّ ةُ ُ  َاَشَلتِِ  . ٌِِ  َعْ  َغ
ٌِْلِه أَْواَى ِف ِانَْفِ ِ   َِل َ َف اْاَ أْذُوَ   ٌِِ  ِانَْفِ ِ ، َوإَِّل  َََل ٌَِصحُّ تََوكُّلُ ُ، ِْلَنّ ُ إذَا اَْي ٌَْقِدْل َعلَى ااتَّصلُّ  َََل . ااتَّصلُّ
ٌِْ ، َوََل تََوكُُّ  اْ َلأٍَة  ًِ نَِكاحٍ َوََل ُ ْ ِلٍي ِاٌَْعِقدَهُ  ِى إْ َلا  ُ  ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوُ ْ ً ى َعلَ ًّ .  ٌَِصحُّ تََوكُُّ  َص ِ

925. Dia isyaratkan kepqda wakil dengan katanya : (atau dia menerima wakil) 
padanya dari orang lain. Maka “atau” disini untuk pembahagian. Artinya syarat wakil 
adalah sah melakukan sendiri akan tasarruf yang diizinkan padanya untuk dirinya 
sendiri. Jika tidak, maka tidak sah penerimaan wakilnya, kerana dia apabila tidak kuasa 
di atas tasarruf untuk dirinya maka untuk orang lain terutama. Maka tidak sah 
penerimaan wakil kanak-kanak dan orang gila dan orang yang pitam, dan tidak 
penerimaan wakil perempuan pada nikah dan tidak muhrim untuk dia akadkannya pada 
ihramnya.  
 

ًَ ِ ْ  ذَِاَك َ َ ائِ ُ . َوَهذَا  ًِ اْا َاِابِ  ٌِْلَها َوِ ْنَها ااّ ِفٌ ُ .َوإَِّل  َقَْد اُْ تُثْنِ  ِ ْنَها ِاْلَ ْلأَِة  َتَتََوّكُ   ًِ َطََلِ  َغ
ِ َوااّ ٌِِّد ََل  ًِ إٌَ ا ِ ِ  ًّ ٌِْل إْذِ  اْاَوِا ًُّ اْاَ أْذُوُ   ٌََتََوّكُ   ًِ . َواْاعَْ دُ  ٌََتََوّكََلِ   ًِ قَ ُوِ  اانَِّكاحِ  ِ َ َوِ ْنَها ااّص ِ
ْذِ   ًِ دُُ وٍ  َوإٌَِصاِ  َهِدٌٍّة َوإِْ  اَْي تَِصّح ُ  َاَشَلتُ ُ اَ ُ  ََِل إْذ ٍ   . اإْلِ

926. Ini pada ghalibnya, jika tidak maka dikecualikan dari demikian itu beberapa 
masaalah. Daripadanya : boleh perempuan menerima wakil pada talak orang yang 
selain dirinya. Daripadanya safih dan hamba, maka keduanya menerima wakil pada 
menerima nikah tanpa izin walinya dan penghulunya, tidak pada mengijabkannya. 
Daripadanya kanak-kanak yang diizinkan, maka dia menerima wakil pada izin 
memasuki rumah dan pada menyampaikan hadiah sekalipun tidak sah dia mengerjakan 
sendiri tanpa izin. 
 

ٌِْ  . َوٌُْشتََلطُ تَْعٌٌُِ  اْاَوِكٌ ِ  ٌْيِ َكذَا اَْي ٌَِصحّ :  َلَْو قَاَ  َِلثْنَ ٌْيِ َكذَا : نَعَْي اَْو قَاَ  . َوّكْلت أََ دَكَُ ا  ًِ  َ َوّكْلتُك  ًِ  َ
ٌِْ  اْاعََ  ُ  ِلٌَ  َوَعلَ . َ ثًََل َوكُ ُّ ُ ْ ِلٍي َصّح َكَ ا  ََ ثَ ُ  َْعُض اْاُ تَأَّ ِ

 
927. Disyaratkan menentukan wakil, maka kalau dia berkata kepada dua orang : aku 
wakilkan seorang dari kamu berdua pada menjualkan ini, tidak sah ia. Na‟am, kalau 
seorang kata : aku wakilkan kamu pada menjual sekian sebagai contoh, dan setiap 
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orang islam, sah ia sepertimana dibahaskan sebahagian ulamak mutakhir dan di 
atasnya amalan.  
 

ٍ  َواَْو  ِنَائِ ِِ  َ ا ٌُْشِعُل  ِِلَ اهُ، َكَوّكْلتَُك  ًِ َكذَا أَْو  ِْي َكذَا َكَ ائِِل اْاعُقُوِد َواْْلَّوُ   ٌ َِة ِ ْ  ُ َوّكِ َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
 .إٌَ اٌب َوااثّانًِ قَائٌِي َ قَاَ  ُ 

928. Disyaratkan pada sighah dari muwakkil walaupun dengan naibnya apa yang 
menyedarkan redhanya, seperti “aku wakilkan kamu pada sekian” atau “juallah sekian”, 
seperti sekelian akad-akad. Yang pertama itu ijab dan yang kedua berdiri pada 
tempatnya. 
 

 أَّ ا قَ ُواُ ُ َ ْعنًى َوهَُو َعدَُي َلدِّ اْاَوَكااَِة  َََل .أَّ ا اْاَوِكٌُ   َََل ٌُْشتََلطُ قَ ُواُ ُ اَْفًظا أَْو نَْ َوهُ إْاَ اقًا ِالتّْوِكٌِ   ِاإْلِ َاَ ةِ 
 .َوََل ٌُْشتََلطُ  ًِ اْاقَ ُوِ  هُنَا اْافَْوُل َوََل اْاَ ْ ِلسُ  .ََل أَْق َُ  أَْو ََل أَْ عَُ   ََطلَتْ :  َلَْو َلدّ  َقَاَ  .  ُدّ ِ ْن ُ 

929. Adapun wakil maka tidak disyaratkan qabulnya dengan lafaz atau umpamanya 
kerana menghubungkan lantikan wakil dengan pengharusan. Adapun qabulnya pada 
makna iaitu tidak menolak wakilan itu maka tidak dapat tidak darinya. Maka kalau dia 
menolak maka katanya : tidak aku terima atau tidak aku buat, batal ia. Tidak disyaratkan 
segera pada qabul disini, dan tidak majlis. 
 

ِف نَْ َو  ٌْيِ َكذَا، َوََل : َوٌَِصحُّ تَْوقٌُِت اْاَوَكااَِة نَْ َو َوّكْلتُك  ًِ َكذَا إاَى َلَ ٍب، َوتَْعِلٌُ  ااتَّصلُّ َوّكْلتُك اْْلَ   ًِ  َ
 ََ  يَِ حُّ َيَساِئِر اْلعُ ُوِد، . إذَا َ اَء َشْع َاُ   َقَْد َوّكْلتُك  ًِ َكذَا: تَ ِْع ُ َ تّى ٌَِ ًَء َلَ َ اُ ، ََل تَْعِلٌُ  اْاَوَكااَِة نَْ َو 

إِْن ِ يهِ   .لَِيْن يَْنفُإُ تََ رُّ ُهُ بَْعدَ ُوُجوِد اْلُمعَلَِّق َعلَْيِه ِلْ ِ
930. Sah mewaktukan wakilan umpama “aku wakilkan kamu pada sekian hingga bulan 
rejab”, dan menta‟lik tasarruf umpama aku “wakilkan kamu sekarang pada menjual 
sekian” dan “jangan kamu jualnya hingga datang ramadhan”, tidak sah ta‟lik wakilan 
umpama “apabila datang sya‟ban maka aku wakilkan kamu pada sekian”. Maka tidak 
sah ia seperti sekelian akad-akad, akan tetapi lulus tasarruf selepas ujud apa yang 
dita‟likkan ia di atasnya kerana ada izin padanya.  
 

ِ  َواْاَوِكٌِ ،  ٌََُ وُز  (َو  ) ٌُْل ََلِزَ ٍة ِ ْ  َ انِِب اْاُ َوّكِ ِاكُّ ِ َواِ ٍد ِ ْنُهَ ا  َْ ُ َها َ تَى َشاَء  )اْاَوَكااَةُ َواَْو  ُِ ْعٍ  َغ
ٌْيِ اْاَ ْلهُوِ  أَْي َلَ  ( ِف، َ َواًء أَتَعَلَّ   َِها َ  ٌّ ثَاِاٌث َك َ . َواَْو  َْعدَ ااتَّصلُّ

931. Wakilan itu walaupun dengan upah tidak lazim dari pihak muwakkil dan wakil 
maka harus (bagi setiap kedua mereka memfasakhkannya bila dia hendak) 
walaupun selepas tasarruf, samaada bergantung dengannya hak ketiga seperti jual 
barang gadaian, atau tidak. 
 

َو ُِ نُونِِ  َو ِِإْغَ ائِِ ، َوَشْلًعا  ِعَْزِ  أََ ِدِهَ ا  ِأَْ  ٌَْعِزَ  اْاَوِكٌُ  نَْفَ  ُ أَْو  ( َِ ْوِت أََ ِدِهَ ا  )ُ ْكً ا  (َوتَْنفَِ ُخ  )
ِدِه إْنَكاَلَها  ََِل  ُ  َ َواًء أََكاَ   ِلَْفِظ اْاعَْزِ  أَْي ََل، َكفََ ْ ُت اْاَوَكااَةَ أَْو أَْ َطْلتَُها أَْو َل َْعتَُها، َو ِتَعَ ُّ ٌَْعِزاَ ُ اْاُ َوّكِ
َغَلٍض اَ ُ  ٌِِ ،  ِِ ََلِف إْنَكاِلِه اََها نِْ ٌَانًا أَْو ِا ََلٍض َكِإْ فَائَِها ِ ْ  َظاِاٍي، َو ِطُُلّوِ ِلّ ٍ َوَ ْ ٍل َكَ ْ ِل َ فٍَ  أَْو 
 َلٍَس َعّ ا ََل ٌَْنفُذُ ِ ّ ْ  اتَّصَف  َِها، َو ِِفْ ِقِ   ٌَِ ا  ٌِِ  اْاعَدَااَةُ َشْلطٌ َكَوَكااَِة اانَِّكاحِ َواْاَوَصاٌَا، َو َِزَواِ  ِ ْلِك 

ٌِْع ِ  َ  ًِ   َ ٌْيٍ َوَوْقٍف ِاَزَواِ  اْاِوََلٌَِة َوإٌَِ اِل َ ا ُوّكِ ِف أَْو َ ْنفَعَتِِ  َك َ ٍ  َعْ  َ ِ ّ ِ ااتَّصلُّ َوِ ثْلُ ُ تَْزِوٌُ  ُ . ُ َوّكِ
ٌْيِ  ِف،  ِِ ََلِف نَْ ِو اْاعَْلِض َعلَى اْا َ ْشعَاِلَها  ِاانّدَِي َعْ  ااتَّصلُّ . َوَلْهنُ ُ َ َي قَْ ٍض إِلِ

932. (Terfasakh wakilan) nisbah hukum (dengan mati seorang dari keduanya) dan 
dengan sebab gilanya dan dengan pitamnya, dan pada syara‟ dengan memecat 
seorang dari mereka, dengan bahawa wakil memecat dirinya sendiri atau muwakkil 
memecatnya, samaada ianya dengan lafaz pecat atau tidak, seperti “aku fasakhkan 
wakilan ini” atau “aku batalkannya” atau “aku angkatkannya”, dan dengan dia sengaja 
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ingkarkannya tanpa tujuan baginya pada ingkar itu, bersalahan ingkarnya akan wakilan 
itu di atas jalan lalai atau kerana satu tujuan seperti menyembunyikannya dari orang 
zalim dan dengan kedatangan sifat hamba dan hijir seperti hijir safih atau muflis dari 
perkara yang tidak lulus dari orang yang bersifat dengannya, dan dengan fasiknya pada 
perkara yang keadilan disyaratkan padanya seperti wakilan nikah dan wasiat, dan 
dengan hilang pemilikkan muwakkil dari tempat tasarruf atau manfaatnya seperti jual 
dan wakaf kerana hilang kuasanya dan menyewakan apa yang diwakilkan pada 
menjualnya. Seumpamanya adalah dia mengahwinkan dan menggadaikannya serta 
terima serahan kerana ia menyedarkan kesalnya73 di atas tasarruf wakil, bersalahan 
umpama mempamerkan untuk jual. 
 

ِلِ   (أَِ ٌٌ   ٌَِ ا ٌَْق ُِ  ُ  )َواَْو  ُِ ْعٍ   (َواْاَوِكٌُ   ) ِلِ  َعْن ُ،  (َو ٌَِ ا ٌَْصِل ُ ُ  )ِاُ َوّكِ  (َوََل ٌَْ َ ُ   )ِ ْ  َ اِ  ُ َوّكِ
ِلِ   .  ًِ َ قِِّ  َكَ ائِِل اْْلَُ نَاءِ  (إَّل  ِااتّْفِلٌِط  )َ ا تَِلَف  ًِ ٌَِدِه ِ ْ  َ اِ  ُ َوّكِ

933. (Wakil) walaupun dengan upah (adalah orang kepercayaan pada apa yang dia 
terima) untuk muwakkilnya (dan pada apa yang dia palingkan) daripada harta 
muwakkilnya dari pihaknya. (Tidak dia mendhaman) apa yang binasa pada tangannya 
daripada harta muwakkilnya (melainkan dengan melampau) pada haknya sama 
seperti baki orang-orang kepercayaan. 
 

ي ااتّْفِلٌطُ، َوََل َعْكَس َِلْ تَِ اِ  نِْ ٌَاٍ  َونَْ ِوهِ : تَْن ٌِ ٌ  ي اََكاَ  أَْواَى ِْلَنّ ُ ٌَْلَزُي ِ ْ  ااتّعَدِّ . اَْو َع َّل  ِااتّعَدِّ
934. Tanbih. Kalau dia mengibaratkan dengan ta‟addi nescaya terutama kerana lazim 
dari ta‟addi oleh tafrit dan tidak sebaliknya kerana kemungkinan lupa dan umpamanya.  
 

  ِ ٌِْل اْاُ َوّكِ ِ  ِْلَنّ ُ ائْتََ نَ ُ،  ِِ ََلِف دَْعَو  ااّلدِّ َعلَى َغ َوٌَُصدُّ   ٌَِِ ٌنِِ   ًِ دَْعَو  ااتّلَِف َوااّلدِّ َعلَى اْاُ َوّكِ
ًٌا َ ِ َ  َكَ ائِِل اْْلَُ نَاءِ . َكَل ُوِا ِ  َوََل ٌَْنعَِزُ  ِْلَّ  اْاَوَكااَةَ إْذٌ  . َوإِذَا تَعَدّ  َكأَْ  َلِكَب اادّا ّةَ أَْو اَ َِس ااثّْوَب تَعَدِّ

ْذِ ،  ِِ ََلِف اْاَوِدٌعَِة  َِإنَّها َ ْ ُض  ٌَْها، َوََل ٌَْلَزُي ِ ْ  اْلتِفَاِعِ   ُْطََلُ  اإْلِ ِف َواْْلََ انَةُ ُ ْكٌي ٌَتََلتُّب َعلَ  ًِ ااتَّصلُّ
ٌٍْب َعادَ ااّ َ ا ُ . َوََل ٌَْ َ ُ  ااثَّ  َ .  َِإذَا  َاَع َوَ لَّي اْاَ  ٌَِي َزاَ  ااّ َ اُ  َعْن ُ . ائْتَِ ا ٍ  ٌِْ   ِعَ . َواَْو ُلدّ اْاَ  ٌُِي َعلَ

935. Dibenarkan dia dengan sumpahnya pada dakwaan binasa dan dan pemulangan 
kepada muwakkkilnya kerana dia mempercayainya, bersalahan dakwaan pemulangan 
ke atas selain muwakkilnya seperti utusannya. Apabila dia melampau seperti bahawa 
dia menunggang haiwan tungganan atau memakai kain dengan cara melampau dia 
mendhaman sama seperti sekelian orang-orang kepercayaan, dan dia tidak terpecat 
kerana wakilan itu izin pada tasarruf dan amanah hukum yang tersusun di atasnya, tidak 
lazim dari terangkatnya batal izin itu, bersalahan wadiah maka ia semata-mata 
penerimaan amanah. Maka apabila dia menjual dan menyerahkan barang jualan 
hilanglah dhaman itu darinya. Tidak dia mendhaman harganya. Kalau barang jualan itu 
dipulangkan ke atasnya dengan „aib kembalilah dhaman itu. 
 

 ِثََ ِ   )أَْ  ٌَْعِقدَ : اْْلَّوُ  . (إَّل  ِثَََلثَِة َشَلائَِط  ) ِاْاَوَكااَِة اْاُ ْطلَقَِة  (أَْ  ٌَ ٌَِي َوٌَْشتَِلَي  )ِاْلَوِكٌِ   (َوََل ٌَُ وُز  )
ٌْ ِ  (اْاِ ثِْ    َِإْ  َوَ دَهُ  َُهَو َكَ ا اَْو  َاَع  ِدُونِِ ،  َََل ٌَِصحُّ إذَا َكاَ   ِ َْ ٍ   َاِ ٍ ، . إذَا اَْي ٌَِ ْد َلاِغ ًا  ِِزٌَادٍَة َعلَ

ٌُْي َ ا ٌَُ اِوي َعْشَلةً  ِتِْ عٍَة ُ ْ تََ ٌ  . َوهَُو َ ا ََل ٌُْ تََ ُ  َغاِا ًا،  ِِ ََلِف اْاٌَِ ٌِل َوهَُو َ ا ٌُْ تََ ُ  َغاِا ًا  ٌَُْ تَفَلُ  َ َ 
ٌُْل ُ ْ تََ  ٍ   ( ِنَْقِد اْا َلَِد  )أَْي َ اًَل  َََل ٌَ ٌُِي نَِ ٌئَةً َوااثّاِاُث أَْ  ٌَ ٌَِي  (نَْقدًا  )َوااثّانًِ َكْوُ  ااثَّ ِ  . َو ِثََ انٌٍَِة َغ

ٌْيِ ََل  َلَِد ااتّْوِكٌ ِ  .  أَْي  َلَِد اْا َ
936. (Tidak harus) bagi wakil (menjual dan membeli) dengan wakilan yang mutlak 
(melainkan dengan tiga syarat).  

                                                 
73

. Iaitu kesal muwakkil diatas tasarruf yang keluar dari wakil. 
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 Pertamanya : bahawa dia mengakadkan (dengan harga seumpama) apabila dia 
tidak mendapat orang yang minat dengan lebih darinya. Maka jika dia mendapatinya 
maka ia sepertimana kalau dia menjual tanpanya, maka tidak sah ia apabila ianya 
dengan rugi yang keji, iaitu rugi yang ghalibnya tidak boleh ditanggung. Bersalahan 
yang sedikit iaitu rugi yang boleh ditanggung ghalibnya maka ia dimaafkan.  

 Keduanya : keadaan harga itu (duit), iaitu tunai, maka dia tidak boleh dia menjual 
bertangguh.  

 Ketiganya : bahawa dia menjual (dengan duit tempatan) iaitu tempat jualan itu, 
bukan tempat lantikan wakil.  
 

 ًَ ٌْيٍ  َاِ ٍد،  ٌََْ تَِلدُّهُ إْ   َِق ٌِ   ِتَْ ِلٌِ ِ   ِ َ  َاَع َعلَى أََ ٍد َهِذِه اْْلَْنَواَع َوَ لَّي اْاَ  ٌَِي َ ِ َ   َدَاَ ُ ِاتَعَدِّ
.  َلَْو َ ااََف  َ

ْذِ  ااّ ا ِِ  َوََل ٌَْ َ ُ  ثََ نَ ُ  ٌْعُ ُ  ِاإْلِ ُ   َدَاَ ُ َ ْ  َشاَء ِ ْ  اْاَوِكٌِ  . َواَ ُ  َ َوإِْ  تَِلَف اْاَ  ٌُِي َغِلَي اْاُ َوّكِ
ٌْ ِ . َواْاُ ْشتَِلي  .َواْاقََلاُل َعلَ

937. Maka kalau dia menyalahi, maka dia menjual di atas satu daripada bagai-bagai ini 
dan menyerahkan barang jualan dia mendhaman gantinya kerana melampaunya 
dengan dia menyerahkannya dengan jualan yang fasid, maka dia meminta balik jika 
ianya kekal. Boleh dia menjualnya dengan izin yang terdahulu, dan tidak dia 
mendhaman harganya. Jika barang jualan itu telah binasa muwakkil membayar gantinya 
kepada orang yang dia hendak, daripada wakil dan pembeli. Keputusan di atasnya. 
 

ٌُْي  ِأَْغلَ ِِهَ ا: تَْن ٌِ ٌ   َِإْ  اْ تََوٌَا .  َِإْ  اْ تََوٌَا  ًِ اْاُ عَاَ لَِة  َاَع  ِأَْنفَِعِهَ ا ِاْلُ َوّكِ ِ . اَْو َكاَ   ِاْا َلَِد نَْقدَاِ  اَِزَ  ُ اْا َ
ٌْنَُهَ ا َ اُي . تََ ٌَّل  َ .   ٌِِ  تََلدُّدٌ ِاَْلَْصَ اِب، َواْاَ ْذَهُب اْاَ َوازُ :  َِإذَا  َاَع  ِِهَ ا قَاَ  اإْلِ

938. Tanbih. Kalau pada tempat itu ada dua duit lazim dia menjual dengan yang ghalib 
daripada keduanya. Maka jika keduanya sama pada mu‟amalah dia menjual dengan 
yang lebih manfaat bagi muwakkilnya. Maka jika keduanya sama dia memilih di antara 
keduanya. Maka apabila dia menjual dengan keduanya kata al Imam : berlah bagi para 
syahabat Syafi'e padanya. Pendapat mazhab adalah harusnya. 
 

ٌَْ  اانّاِس . َواَْو َوّكلَ ُ ِاٌَ ٌَِي ُ َؤّ ًَل َصّح، َوإِْ  أَْطلََ  اْْلََ  َ  ٌْيِ  َ  َِإْ  اَْي . َوُ ِ َ  ُ ْطلَُ  أََ ٍ  َعلَى عُْلٍف  ًِ اْا َ
ْشَهادُ . ٌَكُْ  عُْلٌف َلاَعى اْاَوِكٌُ  اْْلَْنفََي ِاْلُ َوّكِ ِ   .َوٌُْشتََلطُ اإْلِ

939. Kalau dia mewakilkannya untuk menjual bertempoh sah ia, sekalipun dia 
mengitlakkan tempoh itu. Ditanggungkan ia ke atas uruf pada jual di antara orang ramai. 
Maka jika tidak ada uruf wakil memelihara yang lebih bermanfaat bagi muwakkilnya.  
Disyaratkan mengadakan saksi. 
 

َل اْْلََ ُ  اتّ ََي اْاَوِكٌُ  َ ا قَدَّلهُ اْاُ َوّكِ ُ  ٌُْث قُدِّ  َِإْ   َاَع  َِ اٍ  أَْو نَقََا َعْ  اْْلََ ِ  َكأَْ   َاَع إاَى َشْهٍل َ ا قَاَ  . َوَ 
ٌِْ   ٌِِ  َ َلٌل َكنَْقِا ثََ ٍ  أَْو َ ْوٍف أَْو  ُ  َواَْي ٌَكُْ  َعلَ ٌُْي إْ  اَْي ٌَْنَه ُ اْاُ َوّكِ ٌِْ  َصّح اْا َ ُ   ِْع ُ إاَى َشْهَل اْاُ َوّكِ

ْ نَِويُّ َ ْ لُ ُ َعلَى َ ا إذَا اَْي ٌُعٌَِّْ  اْاُ ْشتَِلَي، َوإَِّل  َََل ٌَِصحُّ ِاظُُهوِل قَْصِد . ُ ْؤنَِة ِ ْفظٍ  َوٌَْن َِ ً َكَ ا قَاَ  اإْلِ
. اْاُ َ ا َاةِ 

940. Sekira-kira dikadarkan tempohan itu wakil mengikut apa yang muwakkil kadarkan. 
Maka jika dia menjual dengan tunai atau dia mengurangkan dari tempohan itu seperti 
bahawa dia menjual bertangguh sebulan apa yang muwakkilnya kata : jualkannya 
bertangguh hingga dua bulan, sah jualan itu jika muwakkil tidak menegahnya dan tidak 
ada kemudharatan di atas muwakkil padanya seperti kurang harga atau bahaya atau 
kos penjagaan. Sayugia sepertimana kata Isnawi menanggungkannya ke atas keadaan 
apabila dia tidak menentukan pembeli, jika tidak maka tidak sah ia kerana zahir kasad 
kasih sayang. 
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ٌِْل نَْقِد اْا َلَِد، أَْو : اَْو قَاَ  ِاَوِكٌِلِ  :  َْلعٌ  ٌْعُ ُ  ِ َْ ٍ   َاِ ٍ  ََل  ِنَِ ٌئٍَة َوََل  ِ َ  َِ ا ِشئْت، :  ِْي َهذَا  َِكْي ِشئْت،  َلَ ُ  َ
ٌِْل نَْقِد اْا َلَِد ََل  ِ َْ ٍ  َوََل  ِنَِ ٌئٍَة، : أَْو  ٌْعُ ُ  ِ َ ٌْعُ ُ  ِنَِ ٌئٍَة ََل  ِ َْ ٍ  َوََل :  َِ ا تََلاهُ،  َلَ ُ  َ ٌَْف ِشئْت،  َلَ ُ  َ َو َِك

ٌِْل نَْقِد اْا َلَِد، أَْو  ٌْعُ ُ  ِعََلٍض َوَغْ ٍ  ََل  ِنَِ ٌئَةٍ :  ِ َ َوذَِاَك ِْلَّ  َكْي ِاْلعَدَِد  ََشِ َ  اْاقَِلٌَ  .  َِ ا َعّز َوَهاَ   َلَ ُ  َ
َواْاَكثٌَِل، َوَ ا ِاْلِ ْنِس  ََشِ َ  اانّْقدَ َواْاعََلَض، اَِكنّ ُ  ًِ اْْلَِ ٌَلِة اَّ ا قََلَ   ِعَّز َوَهاَ  َشِ َ  عُْل ًا اْاقَِلٌَ  َواْاَكثٌَِل 

ٌَْف ِاْلَ اِ   ََشِ َ  اْاَ اّ  َواْاُ َؤّ  َ  ًٌْ ا، َوَك . أَ
941. Cabangan. Kalau dia kata kepada wakilnya :  jualkan ini dengan berapa kamu 
suka, maka boleh dia menjualnya dengan rugi yang keji tidak dengan bertangguh dan 
tidak dengan selain duit tematan, atau : dengan apa yang kamu hendak atau dengan 
apa yang kamu Nampak baik, maka boleh dia menjualnya dengan selain duit tempatan 
tidak dengan rugi dan tidak dengan bertangguh, dan : dengan bagaimana kamu hendak, 
maka boleh dia menjualnya bertangguh tidak dengan rugi dan tidak dengan selain duit 
tempatan, atau : dengan apa yang baik dan teruk maka boleh dia menjualnya dengan 
barang dan dengan rugi, tidak dengan bertangguh. Demikian itu kerana “berapa” adalah 
untuk bilangan maka ia meliputi yang sedikit dan yang banyak, dan “apa” untuk jenis 
maka ia meliputi duit dan barang, akan tetapi ia pada yang akhir tatkala dia 
menyertakan dengan “yang baik” dan “yang teruk” ia meliputi pada urufnya akan yang 
sedikit dan yang banyak juga, dan “bagaimana” untuk hal maka ia meliputi tunai dan 
tempoh.  

 
َ   ٌِِ   (أَْ  ٌَ ٌَِي  )ِاْلَوِكٌِ   (َوََل ٌَُ وُز  ) َوََل ِ ْ  ُ َواٌِِّ  َوإِْ  أَِذَ  اَ ُ  ًِ ذَِاَك ِْلَنّ ُ ُ تَّهٌي  ًِ  (ِ ْ  نَْفِ ِ   )َ ا ُوّكِ

ٌِْلِهَ ا َكأَ ٌِِ  َوَواَِدِه ااّلِشٌدِ  .  ذَِاَك،  ِِ ََلِف َغ
942. (Tidak harus) bagfi wakil (menjual) apa yang dia diwakilkan padanya (kepada 
dirinya) dan tidak kepada anak waliannya sekalipun dia diizinkan pada demikian itu 
kerana dia ditohmahkan pada demikian itu, bersalahan selain keduanya seperti 
bapanya dan anaknya yang cerdik.  
 

ٌْيِ   َِإْ  َ لَّي اْاَ  ٌَِي قَْ َ  قَْ ِض . َواَ ُ قَْ ُض ثََ ٍ  َ اّ ٍ ثُّي ٌَُ لُِّي اْاَ  ٌَِي اْاُ عٌََّ  إْ  تََ لَّ  ُ ِْلَنُّهَ ا ِ ْ  ُ ْقتََ ٌَاِت اْا َ
ٌِ ، َوإِْ  َكاَ  ااثَّ ُ  أَْكثََل ِ ْنَها  َِإذَا َغِلَ َها ثُّي قَ ََض ااثَّ َ  دَ َعَ ُ إاَى . ااثَّ ِ  َ ِ َ  قٌَِ تَ ُ َوْقَت ااتّْ ِلٌِي ِاتَعَدِّ

ِ  َواْ تََلدّ َ ا َغِليَ  ٌَْس اَ ُ قَْ ُض ااثَّ ِ  إذَا َ ّ  إَّل  ِِإْذٍ  . أَّ ا ااثَّ ُ  اْاُ َؤّ ُ   َلَ ُ  ٌِِ  تَْ ِلٌُي اْاَ  ٌِيِ . اْاُ َوّكِ َواَ
 .َ ِدٌدٍ 

943. Boleh dia terima serahan harga yang tunai kemudian menyerahkan barang jualan 
yang tertentu jika dia telah menerimanya. Maka jika dia menyerahkan barang jualan 
sebelum terimaserahan harganya dia mendhaman nilainya pada waktu penyerahan 
kerana melampaunya, sekalipun harga itu lebih darinya. Maka apabila dia membayar 
nilainya kemudian dia menerimanya harganya dia memberikan harga itu kepada 
muwakkil dan meminta balik apa yang dia telah bayar. Adapun harga yang ditempohkan 
maka boleh dia padanya menyerahkan barang jualan. Tidak boleh dia menerima harga 
apabila sampai tempohnya melainkan dengan izin baru. 
 

ْطََلِ  عُْل ًا ااّ ِلٌيَ  ٌَْس ِاَوِكٌٍ   ِِشَلاٍء ِشَلاُء َ ِعٌٍب َِلْقتَِ اِء اإْلِ َواَ ُ تَْوِكٌٌ   ََِل إْذٍ   ٌَِ ا اَْي ٌَتَأَّت ِ ْن ُ ِاَكْونِِ  . َواَ
ُ  اْاعَاِ ُز  ٌْنُ ُ،  َََل ٌَُوّكِ ََل ٌَِلٌُ   ِِ  أَْو َكْونِِ  َعاِ ًزا َعْن ُ َعَ ًَل  ِاْاعُْلِف ِْلَّ  ااتّْفِوٌَض ِاِ ثِْ  َهذَا ََل ٌُْقَصدُ ِ ْن ُ َع

ِل ِ . إَّل  ًِ اْاقَْدِل ااِّذي َعَ َز َعْن ُ  ُ  اْاَوِكٌُ   ٌَِ ا ذُِكَل َعْ  نَْفِ ِ   َْ  َعْ  ُ َوّكِ . َوََل ٌَُوّكِ
944. Tidak boleh bagi wakil belian membeli barang aib kerana itlak beli menuntut yang 
tidak „aib pada urufnya. Boleh dia mewakilkan tanpa izin pada apa yang tidak terdatang 
darinya kerana keadaannya tidak layak dengan dia atau keadaan dia lemah darinya, 
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kerana mengamalkan uruf kerana penyerahan urusan yang seumpama ini tidak 
dimaksudkan darinya akan „ainnya, maka tidak boleh orang yang lemah mewakilkan 
melainkan pada kadar yang dia lemah darinya dan tidak boleh dia wakilkan wakil pada 
apa yang disebutkan dari dirinya bahkan dari muwakkilnya. 
 

ِلِ   )ٌَُ وُز اَ ُ أَْ   (َوََل  ) َعلَى َوْ ٍ  َ ِعٌٍف َواْْلََصحُّ َعدَُي ِصّ ِة  (إَّل  ِِإْذنِِ   ) َِ ا ٌَْلَزُ  ُ  (ٌُِقّل َعلَى ُ َوّكِ
ٌِْلِه  ْقَلاِل ُ ْطلَقًا  َِإذَا قَاَ  ِا َ َوّكْلتُك ِاتُِقّل َعنًِّ ِافََُلٍ   َِكذَا  ٌََقُوُ  اْاَوِكٌُ  أَْقَلْلت َعْن ُ  َِكذَا أَْو : ااتّْوِكٌِ   ًِ اإْلِ

ا  َِكذَا اَْي ٌَِصّح ِْلَنّ ُ إْ  َاٌل َعْ  َ ّ ٍ  َََل ٌَْق َُ  ااتّْوِكٌَ  َكااّشَهادَةِ  ا  ِااتّْوِكٌِ  . َ عَْلت  ُ ِقلًّ َ  ٌَكُوُ  ُ ِقلًّ اَِكّ  اْاُ َوّكِ
 ِ ٌْ ْشعَاِلِه  ِثُ ُوِت اْاَ ّ ِ َعلَ َوّكْلتُك ِاتُِقّل َعنًِّ ِافََُلٍ   َِكذَا : َوَ ِ  ُّ اْاِ ََلِف إذَا قَاَ  . َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ ااّلْوَ ِة إِلِ

. َكَ ا َ ثّْلت 
945. (Tidak) harus dia (mengaku ke atas muwakkilnya) dengan apa yang 
melaziminya (melainkan dengan izinnya), di atas wajah dhaif. Yang paling sahih tidak 
sah lantikan wakil pada ikrar semata-mata. Maka apabila dia berkata kepada orang lain 
: aku wakilkan kamu untuk mengaku dari aku bagi si fulan dengan sekian, maka kata 
wakil : aku mengaku darinya dengan sekian, atau aku jadikan dia mengaku dengan 
sekian, tidak sah ia kerana ia pekhabaran dari hak maka ia tidak menerima perwakilan 
wakil sama seperti saksian, akan tetapi muwakkil itu menjadi orang yang mengaku 
dengan dia mewakilkan di atas yang paling sahih didalam Raudhah kerana ia 
menyedarkan sabit hak di atas dirinya. Tempat khilaf itu apabila dia katakan : aku 
wakilkan kamu untuk mengaku dari diri ku bagi si fulan dengan sekian, sepertimana 
yang telah aku contohkan.  
 

ًّ َكاَ  إْقَلاًلا قَْطعًا:  َلَْو قَاَ   ًّ  ِأَْاٍف، اَْي ٌَكُْ  إْقَلاًلا قَْطعًا، : َواَْو قَاَ  . أُقِّل َعنًِّ ِافََُلٍ   ِأَْاٍف اَ ُ َعلَ أُقِّل اَ ُ َعلَ
. َصّلَح  ِِ  َصاِ ُب ااتّْعِ ٌزِ 

946. Maka kalau dia kata : mengakulah dari aku bagi fulan dengan seribu miliknya di 
atas ku, adalah ia ikrar dengan putus. Kalau dia kata : mengakulah baginya di atas aku 
dengan seribu, ia bukanlah ikrar dengan putus, menjelaskannya tuan kitab Ta‟jiz. 

 
ِ ، ِْلَنّ ُ اْاعَاقِدُ : تَتِّ ةٌ  أَْ َكاُي َعْقِد اْاَوِكٌِ  َكُلْؤٌَِة اْاَ  ٌِيِ َوُ فَاَلقَِة َ ْ ِلٍس َوتَقَا ٍُض  ٌِِ  تَتَعَلُّ   ِِ ، ََل  ِاْاُ َوّكِ
.  َ ِقٌقَةً 

947. Tatimmah. Hukum-hukum akad wakil seperti nampak barang jualan dan berpisah 
dari majlis akad dan terima menerima padanya berta‟luk dengannya, bukan dengan 
muwakkil, kerana dia yang berakad pada hakikatnya.  
 

ّ ةِ  ٌْنِِ  أَْي  ًِ ااذِّ ِ ، َ َواًء اْشتََل   ِعَ ِ   ِثََ ٍ  إْ  قَ ََ  ُ ِ ْ  اْاُ َوّكِ  َِإْ  اَْي ٌَْق ِْ  ُ . َوِاْل َائِيِ ُ َطااَ َةُ اْاَوِكٌِ  َكاْاُ َوّكِ
ّ ِة َطااَ َ ُ  ِِ  إْ  اَْي ٌَْعتَِلْف  َِوَكااَتِِ   ِأَْ   ٌَْس  ٌَِِدِه، َوإِْ  َكاَ   ًِ ااذِّ ِ ْن ُ اَْي ٌَُطاِاْ  ُ إْ  َكاَ  ااثَّ ُ  ُ عٌَّنًا ِْلَنّ ُ اَ

 . َِإْ  اْعتََلَف  َِها َطااََب كَُلًّ ِ ْنُهَ ا  ِ ِ . ََل أَْعِل َُها: أَْنَكَلَها أَْو قَاَ  

948. Boleh penjual menuntut wakil sama seperti muwakkil dengan harga jika dia 
menerimanya dari muwakkil, samaada dia membeli dengan „ain harga atau didalam 
zimmahnya. Maka jika dia tidak menerimanya dari muwakkil tidak boleh dia 
menuntutnya jika harga itu tertentu kerana ia tidak berada pada tangannya, dan jika 
ianya didalam zimmah dia menuntut muwakkil itu dengannya jika dia i.e penjual tidak 
mengaku dengan wakilannya, dengan bahawa dia ingkarkannya atau dia kata : tidak 
aku tahu. Maka jika dia mengakuinya dia menuntut setiap daripada kedua mereka 
dengannya.  
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ُ  َكأَِصٌ ٍ  َواَْو تَِلَف ثََ ٌ  قَ ََ  ُ َواْ تُِ ّ  .  َِإذَا َغِلَي َلَ َي  َِ ا َغِلَ  ُ َعلَى اْاُ َوّكِ ِ . َواْاَوِكٌُ  َكَ اِ ٍ  َواْاُ َوّكِ
ِ ،  ٌََْلِ ُي اْاَوِكٌُ  . َ  ٌٌِي َطلَ َ ُ ُ ْشتٍَل  ِ َدَِ  ااثَّ ِ ، َ َواًء اْعتََلَف اْاُ ْشتَِلي  ِاْاَوَكااَِة أَْي َلَ  َواْاقََلاُل َعلَى اْاُ َوّكِ

 . َِ ا َغِلَ  ُ ِْلَنّ ُ َغّلهُ 

949. Wakil itu sama seperti penjamin dan muwakkil seperti asal i.e yang dijamin, maka 
apabila dia membayar dia merujuk apa yang dia bayar ke atas muwakkil. Kalau binasa 
harga yang dia telah terima dan ternyata barang jualan itu hak orang lain pembeli 
menuntutnya dengan ganti harga, samaada pembeli mengaku dengan wakilan atau 
tidak. Keputusan di atas muwakkil, maka wakil merujuk dengan apa yang dia telah 
bayar kerana dia menipunya. 

 
ِ  اََها، َواَِكْ   ٌٍْد اَْي ٌَِ ْب دَْ عُ ُ اَ ُ إَّل  ِ ٌَِّنٍَة  َِوَكااَتِِ  َِِلْ تَِ اِ  إْنَكاِل اْاُ َوّكِ َوَ ِ  ادَّعى أَنّ ُ َوِكٌٌ   ِقَْ ٍض َ ا َعلَى َز
ًٌّ أَْو  ٌَُ وُز اَ ُ دَْ عُ ُ إْ  َصدّقَ ُ  ًِ دَْعَواهُ ِْلَنّ ُ ُ ِ  ٌّ ِعْندَهُ، أَْو ادَّعى أَنّ ُ ُ ْ تَاٌ   ِِ  أَْو أَنّ ُ َواِلٌث اَ ُ أَْو َوِص

 ِ ٌْ . ُ وَصى اَ ُ ِ ْن ُ َوَصدّقَ ُ َوَ َب دَْ عُ ُ اَ ُ َِلْعتَِلا ِِ   ِاْنتِقَاِ  اْاَ اِ  إاَ
Orang yang mendakwa bahawa dia wakil pada menerimaserahan barang yang ada di 
atas Zaid tidak wajib dia memberikan barang itu kepadanya melainkan dengan 
keterangan wakilannya kerana mungkin muwakkil ingkarkannya, akan tetapi harus dia 
memberikannya jika dia membenarkannya pada dakwaannya kerana dia orang yang 
bercakap benar di sisinya, atau dia mendakwa bahawa dia dihiwalahkan dengannya 
atau bahawa dia warisnya atau orang yang diwasiatkan atau diwasiatkan baginya 
padanya dan dia membenarkannya wajib menyerahkan barang itu kepadanya kerana 
dia mengakui dengan perpindahan harta itu kepadanya. 
 

ْقَلالِ :  َْصٌ  + ٌِْ   َِإْ  َكاَ   ًِ اإْلِ ُء أَْي ثَ ََت َوَشْلًعا إْ  َاُل ااّشْ ِا  َِ ّ ٍ َعلَ ًْ ثْ َاُت ِ ْ  قَّل ااّش  َوهَُو اُ َةً اإْلِ
ٌِْلِه  ََشَهادَةٌ   ٌِْلِه َعلَى َغ ٌِْلِه  َدَْعَو  أَْو ِا َ  َِ ّ ٍ اَ ُ َعلَى َغ

950. Fasal pada ikrar i.e pengakuan. Ia pada lughah mensabitkan, dan pada syara‟ 
mengkhabar seorang akan satu hak di atas dirinya. Maka jika ianya dengan satu hak 
bagi dirinya di atas orang lain maka dakwaan, atau bagi orang lain di atas orang lain 
maka saksian. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ، {قَااُوا أَْقَلْلنَا  }أَْي َعْهِدي  {أَأَْقَلْلتُْي َوأََ ْذتُْي َعلَى ذَِاكُْي إْصِلي  }َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ
  ٌِْ ٌُْس إاَى اْ َلأَِة َهذَا  َِإْ  اْعتََل َْت  َاْلُ ْ َها  }َوَ  َُل ااّصِ ٌَ   . َوأَْ َ عَْت اْْلُّ ةُ َعلَى اْاُ َؤاَ ذَِة  ِ ِ . {اُْغدُ ٌَا أُنَ

951. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “adakah kamu mengaku dan 
mengambil perjanjian di atas demikian itu? mereka berkata kami mengaku”, dan khabar 
dua kitab yang sahih “wahai Unais pagi-pagi esok pergilah kepada perempuan ini maka 
jika dia mengaku maka rejamlah dia”. Telah ijmak ummah di atas mengambil kira 
pengakuan itu.  
 

َ  ُّ اّاِ  ): أََ دُهَُ ا  (َ ْل َاِ   )ِ ْ  اْاُ قُوِ   (َواْاُ قَلُّ  ِِ   ). ُ ِقلٌّ َوُ قَلٌّ اَ ُ َوِصٌ َةٌ َوُ قَلٌّ  ِ ِ : َوأَْلَكانُ ُ أَْل َعَةٌ 
ٌِْ  اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف، . (تَعَااَى  نَا َوشُْلِب اْاَ ْ ِل َوقَْطيِ ااّ ِلقَِة َوَعلَ َوهَُو ٌَْنقَِ ُي إاَى َ ا ٌَْ قُطُ  ِااشُّْ َهِة َكااّزِ

ِ  ): ااثّانًِ  (َو  ) .َوإِاَى َ ا ََل ٌَْ قُطُ  ِااشُّْ َهِة َكااّزَكاِة َواْاَكفّاَلةِ  ًّ . َكَ دِّ اْاقَْذِف ِاَشْ ٍا  (َ  ُّ اْْلدَِ 
952. Rukun-rukunnya empat : yang mengaku dan yang diakui baginya dan sighah dan 
yang diakui dengannya. (Perkara yang diakui dengannya) daripada hak-hak (dua 
bagai) satu daripadanya (hak Allah taala). Ianya terbahagi kepada apa yang gugur 
dengan syubhah seperti zina dan minum arak dan potong pencuri yang mana di atasnya 
musannif menghadkan, dan kepada apa yang tidak gugur dengan syubhah seperti zakat 
dan kifarah.  
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ْقَلاِل  ِِ   )ااِّذي ٌَْ قُطُ  ِذَِاَك إذَا أَقَّل  ِِ   ( ََ  ُّ اّاِ تَعَااَى  ) ُ وعُ  ٌِِ  َعْ  اإْلِ ِْلَّ  َ ْ نَاهُ َعلَى اادّْلِء  (ٌَِصحُّ االُّ
ُ وعِ  ِقَْوِاِ   }َوااّ تِْل، َوِْلَنّ ُ  ٌِْ  َوَ لَّي َعَلَض ِاَ اِعٍز  ِاالُّ اَعَلّك قَ ّْلت ؟ اَعَلّك اََ ْ ت ؟ أَ َِك : َصلّى اّاُ َعلَ

َض اَ ُ  ِذَِاَك ِاَ ا ذُِكلَ . {ُ نُوٌ   َوَ َلَا  .اْلِ ْي،  ٌََكُوُ  آِ ًلا اَ ُ  ِاْاَكِذبِ : َوََل ٌَقُوَ  اَ ُ . َوِاْلقَاِ ً أَْ  ٌُعَّلِ
ْقَلاِل َ ا اَْو ثَ ََت  ِاْا ٌَِّنَةِ  . َوََل ٌَِصحُّ ُلُ وعُ ُ  َِ ا ََل ٌَْ قُطُ  ِااشُّْ َهةِ .  ِاإْلِ

953. (Maka hak Allah taala) yang gugur dengan demikian itu apabila dia mengaku 
dengannya(sah rujuk dari ikrar dengannya) kerana binaannya di atas tolakkan dan 
tutupan, dan kerana nabi “s.a.w.m menyindirkan Mai‟ez dengan rujuk dengan katanya : 
barang kali kamu mengucup? barangkali kamu menyentuh? Adakah kamu gila?”. Boleh 
qadhi menyindirkan demikian itu baginya kerana apa yang disebutkan itu dan tidak 
boleh dia mengatakan kepadanya : rujuklah kamu, maka jadilah dia menyuruhnya 
berdusta. Keluar dengan ikrar oleh apa yang sabit dengan keterangan. Tidak sah 
rujuknya dari apa yang tidak gugur dengan syubhah. 
 

ِ  )ااّ ْلُب ااثّانًِ  (َو  ) ًّ ْقَلاِل  ِِ   )إذَا أَقَّل  ِِ ،  (َ  ُّ اْْلدَِ  ُ وعُ  ٌِِ  َعْ  اإْلِ ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اْاُ قَّلِ  (ََل ٌَِصحُّ االُّ
 .اَ ُ  ِِ ، إَّل إذَا َكذّ َ ُ اْاُ قَلُّ اَ ُ  ِِ  َكَ ا َ ٌَأْتًِ  ًِ شُُلوِط اْاُ قَّلِ اَ ُ 

954. Keduanya (hak anak adam) apabila dia mengaku dengannya, (tidak sah rujuk 
padanya dari ikrar dengannya) kerana bergantung hak orang yang diakui baginya 
dengan dia, melainkan apabila orang yang diakui baginya mendustakannya 
sepertimana akan datang pada syarat-syarat orang yang diakui baginya.  
 

ْقَلاِل  ): ثُّي َشَلَع  ًِ شُُلوِط اْاُ ِقّلِ  َقَاَ   اْا ُلُووُ  ): اْْلَّوُ  . (إاَى ثَََلثَِة َشَلائَِط  ) ًِ اْاُ ِقّلِ  (َوتَْفتَِقُل ِصّ ةُ اإْلِ
 َِإْ  ادَّعى  ُلُوًغا  ِِإْ نَاٍء ُ ْ ِكٍ   ِأَْ  . ،  َََل ٌَِصحُّ إْقَلاُل َ ْ  هَُو دُوَ  اْا ُلُووِ َواَْو َكاَ  ُ َ ًٌِّزا ِاَلْ يِ اْاقَلَِي َعْن ُ (

ٌِْ ، َوإِْ   ُِلَض ذَِاَك  ًِ ُ ُصوَ ٍة  ِ ُْطََلِ  تََصلُّ ِِ  َ ثًََل ِْلَّ   َ   ًِ ذَِاَك َوََل ٌَْ ِلُف َعلَ اْ تَْكَ َ  تِْ َي ِ نٌَِ  ُصدِّ
ٌُْل  ذَِاَك ََل ٌُْعَلُف إَّل ِ ْن ُ، َوِْلَنّ ُ إْ  َكاَ  َصاِدقًا  َََل ٌُْ تَاُا إاَى ٌَِ ٌٍ ، َوإَِّل  َََل  َائِدَةَ  ٌَِها ِْلَّ  ٌَِ ٌَ  ااّصِ ٌِل َغ

َ اُي  .ُ ْنعَِقدَةٍ  ًٌْ ا أَنّ ُ ََل ٌَْ ِلُف َِلْنتَِهاِء : َوإِذَا اَْي ٌَْ ِلْف  َ َلََغ َ ْ لَ ًا ٌُْقَطُي  ٌَِها  ِ ُلُوِغِ  قَاَ  اإْلِ  َااّظاِهُل أَ
ٌْضُ . اْاُ ُصوَ ةِ  ْ نَاِء  ًِ ذَِاَك اْاَ  . َوَكاإْلِ

955. Kemudian dia masuk pada syarat-syarat orang yang mengaku maka katanya (sah 
ikrar itu perlu) pada orang yang mengaku (kepada tiga syarat). Pertamanya (baligh) 
maka tidak sah ikrar orang yang tidak baligh walaupun mumayyiz kerana diangkatkan 
qalam darinya. Maka jika dia mendakwa baligh dengan keluar mani yang mungkin 
dengan bahawa dia telah sempurna sembilan tahun dibenarkan dia pada demikian itu 
dan tidak disuruh dia bersumpah di atasnya, sekalipun difardhukan demikian itu pada 
perbalahan dengan sebab batal tasarrufnya sebagai contoh kerana demikian itu tidak 
diketahui melainkan darinya, dan kerana dia jika benar maka tidak perlu kepada 
sumpah, jika tidak maka tidak ada faedah pada sumpahnya kerana sumpah budak kecil 
tidak terjadi. Maka apabila dia tidak bersumpah lalu dia sampai kepada satu had yang 
dijazamkan balighnya. Kata al Imam : maka yang zahir juga bahawa dia tidak 
bersumpah kerana tamat perbalahan itu. Seperti keluar mani pada demikan itu adalah 
haid.  
 

ٌِْ  َوَ ْ  َزاَ  َعْقلُ ُ  ِعُْذٍل َكشُْلِب دََواٍء َوإِْكَلاٍه َعلَى (اْاعَْقُ   )ااثّانًِ  (َو  ) ،  َََل ٌَِصحُّ إْقَلاُل َ ْ نُوٍ  َوُ ْ ً ى َعلَ
. َوَ ٌَأْتًِ ُ ْكُي ااّ ْكَلاِ  إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى  ًِ ااّطََل ِ . شُْلِب َ ْ ٍل َِلْ تِنَاعِ تََصلُّ ِِهيْ 

956. Keduanya (akal) maka tidak sah ikrar orang gila dan orang yang pitam dan yang 
hilang akalnya dengan uzur seperti minum ubat dan dipaksa di atas minum arak kerana 
tertegah tasarruf mereka. Akan datang hukum orang mabuk insyaallah taala pada talak.  
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ٌِْ  ِاقَْوِاِ  تَعَااَى (اَِلْ تٌَِاُل  )ااثّاِاُث  (َو  ) إَّل َ ْ  أُْكِلَه َوقَْل ُ ُ ُ ْطَ ئِ ٌّ  }: ،  َََل ٌَِصحُّ إْقَلاُل ُ ْكَلٍه  َِ ا أُْكِلَه َعلَ

ٌَ اِ   ْكَلاَه ُ ْ ِقًطا ِاُ ْكِي اْاكُْفِل  َ ِاْْلَْواَى َ ا َعدَاهُ . { ِاإْلِ  َلَْو ُ ِلَب . َوُصوَلةُ إْقَلاِلِه أَْ  ٌُْ َلَب ِاٌُِقلّ . َ عََ  اإْلِ
ٌَْس ُ ْكَلًها، إْذ اْاُ ْكَلهُ َ ْ  أُْكِلَه َعلَى  ِاٌَْصدَُ   ًِ اْاقَِ ٌِّة  َأَقَّل َ اَ  ااّ ْلِب أَْو  َْعدَهُ اَِزَ  ُ َ ا أَقَّل  ِِ  ِْلَنّ ُ اَ

ْدُ  إَل  ًِ ْإِْقَلالِ  ٍء َواِ ٍد، َوَهذَا إنَّ ا ُ ِلَب ِاٌَْصدَُ ، َوََل ٌَْنَ ِصُل ااّصِ ًْ ًُّ . َش َواْاُوََلةُ  ًِ َهذَا : قَاَ  اْْلَْذَلِع
ْقَلاُل  َِ ا ادَّعاهُ  ااّزَ اِ  ٌَأْتٌِِهْي َ ْ  ٌُتَّهُي  َِ ِلقٍَة أَْو قَتٍْ  أَْو نَْ ِوِهَ ا  ٌََْ ِل ُونَ ُ ِاٌُِقّل  ِاْاَ ّ ِ َوٌَُلادُ  ِذَِاَك اا   اإْلِ

ّ  َهذَا إِْكَلاهٌ َ َواٌء أَقَّل  ِى َ اِ  َ ْل ِِ  أَْي  َْعدَهُ َوَعِلَي أَنّ ُ اَْو اَْي ٌُِقّل  ِذَِاَك اَُ ِلَب ثَانًٌِا. ِ ْصُ  ُ  َُ . َوااّصَواُب أَ
. َوَهذَا ُ تَعٌَِّ ٌ . اْنتََهى

957. Ketiganya (ikhtiar i.e pilihan sendiri) maka tidak sah pengakuan orang yang 
dipaksa dengan apa yang dia dipaksa di atasnya, kerana firman Allah taala “melainkan 
orang yang dipaksa sedang hatinya tenang dengan iman”. Dia menjadikan paksaan itu 
menggugurkan hukum kufur maka dengan apa yang selainnya terutama. Rupa 
masaalah pengakuannya bahawa dia dipukul supaya mengaku, maka kalau dia dipukul 
supaya dia benar pada satu kes maka dia mengaku ketika dipukul itu atau selepasnya 
melazimi dia apa yang dia akui kerana dia bukan orang yang dipaksa kerana orang 
yang dipaksa adalah yang dipaksa di atas suatu sedang orang ini hanya dipukul supaya 
dia bercakap benar, yang mana benar itu tidak terhad pada pengakuan. Kata Azrai‟e : 
para pemerintah pada zaman ini bila didatangkan orang yang dituduh mencuri atau 
membunuh atau umpama keduanya maka mereka memukulnya supaya dia mengaku 
dengan kebenaran, dan dikehendaki dengan hak itu pengakuan dengan apa yang 
didakwa oleh lawannya. Yang betul bahawa ini adalah paksaan, samaada dia mengaku 
pada masa dipukul atau selepasnya dan dia tahu bahawa kalau dia tidak mengaku 
dengan demikian itu dia akan dipukul kali kedua. Intaha.  
 

ٍ َكِإْقَلاِلِه  (َوإِْ  َكاَ   ) ًّ ًٌْ ا  (َشْلطٌ َلا ٌِي  )َ َي َ ا تَقَدَّي  (اُْعتُ َِل  ٌِِ   )أَْو نَِكاحٍ  ( َِ اٍ   ) َِ ّ ِ آدَِ  َوهَُو  )أَ
ْشدُ  ٌٍْ  أَْو إتََْلِف َ اٍ  أَْو نَْ ِو ذَِاَك قَْ َ  اْاَ ْ ِل أَْو  َْعدَهُ ،(االُّ نَعَْي ٌَِصحُّ إْقَلاُلهُ  ًِ .   َََل ٌَِصحُّ إْقَلاُل َ ِفٌٍ   ِدَ

ًَ . اْا َاِطِ   ٌََْ َلُي  َْعدَ  َّكِ اْاَ ْ ِل إْ  َكاَ  َصاِدقًا  ٌِ ِ  َوَ َلَا  ِاْاَ اِ  إْقَلاُلهُ  ُِ وِ ِب عُقُو ٍَة َكَ دٍّ َوقََوٍد َوإِْ  عُِف
 .َعْن ُ َعلَى َ اٍ  ِاعَدَِي تَعَلُِّقِ   ِاْاَ ا ِ 

958.  (Jika ianya) dengan hak anak adam seperti pengakuannya (dengan harta) atau 
nikah (diiktiibarkan padanya) serta apa yang telah lalu (syarat keempat) juga (iaitu 
cerdik). Maka tidak sah ikrar safih dengan hutang atau pembinasaan harta atau 
umpama demikian itu, sebelum hijir atau selepasnya. Na‟am, sah pengakuannya pada 
batin maka dia membayar selepas terombak hijir itu jika dia benar padanya. Keluar 
dengan harta oleh ikrarnya dengan perkara yang mewakjibkan siksaan seperti had dan 
qawad sekalipun dia dimaafkan darinya di atas harta kerana ketiadaan bersangkutnya 
dengan harta. 
 

ٌُْث ٌُتََوقُّي ِ ْن ُ  َوأَّ ا شُُلوطُ اْاُ قَّلِ اَ ُ، َواَْي ٌَْذكُْلَها اْاُ َصنُِّف،  َِ ْنَها َكْوُ  اْاُ قَّلِ اَ ُ ُ عٌَّنًا نَْوَع تَْعٌٌٍِ   َِ 
ًّ أَْاٌف، اَْي ٌَِصّح إْقَلاُلهُ َعلَى :  َلَْو قَاَ  . اادّْعَو  َوااّطلَبُ  ْنَ اٍ  أَْو ِاَواِ ٍد ِ ْ   َنًِ آدََي أَْو ِ ْ  أَْهِ  اْا َلَِد َعلَ إِلِ

 . ااّصِ ٌحِ 
959. Adapun syarat orang yang diakui baginya, yang mana musannif tidak 
menyebutkannya, maka daripadanya adalah keadaan orang yang diakui baginya 
tertentu dengan satu bagai ketentuan, sekira-kira dijangkakan timbul darinya dakwaan 
dan tuntutan. Maka kalau dia kata : bagi manusia atau bagi seorang dari anak adam 
atau daripada ahli tempatnya di atas aku seribu, tidak sah ikrarnya di atas yang sahih.  
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َو َِهذَا ٌَْ ُلُا َ ا . َوِ ْنَها َكْوُ  اْاُ قَّلِ اَ ُ  ٌِِ  أَْهِلٌّةُ اْ تِْ قَاُ  اْاُ قَّلِ  ِِ  ِْلَنّ ُ ِ ٌنَئٍِذ ٌَُصاِدُف َ َ لّ ُ َوِصْدقُ ُ ُ ْ تََ  ٌ 
  ٌِْ ًُّ َعلَ ٌِْلِه أَْو اْاَ ْ نِ ٌِْلَها أَْو ااّزْوُا  ِ َدَِ  اْاُ ْليِ َعِقَب اْاُ َ ااَعَِة ِا َ إذَا أَقَّلْت اْاَ ْلأَةُ  َِصدَاقَِها َعِقَب اانَِّكاحِ ِا َ

ٌِْلهِ   . ِاْْلَْلِ  َعِقَب اْ تِْ قَاقِِ  ِا َ

960. Daripadanya keadaan orang yang diakui baginya ada keahlian untuk berhak ke 
atas apa yang diakui dengannya kerana dia ketika itu mengambil tempatnya dan 
benarnya ditanggungkan. Dengan ini keluar keadaan apabila seorang perempan 
mengakui maskahwinnya bagi orang lain mengiringi nikah, atau suami mengakui ganti 
khulu‟nya bagi orang lain mengiringi tebus talaknya, atau mangsa jenayah mengakui 
imbuh jenayahnya bagi orang lain mengiringi berhaknya. 
 

ٌَْ ْت أَْهًَل ِاذَِاكَ :  َلَْو قَاَ   ًّ َكذَا، اَْي ٌَِصّح ِْلَنَّها اَ ًّ  َِ  َ َِها ِافََُلٍ  َكذَا، َصّح :  َِإْ  قَاَ  . ِاَهِذِه اادّا ِّة َعلَ َعلَ
ْقَلاِل ِاَ ْ ِ  ِهْنٍد، َوإِْ  أَْ نَدَهُ إاَى ِ َهٍة ََل  ًٌا َكِصّ ِة اإْلِ ٌَْها أَْو اْكتََلاَها أَْو اْ تَْعَ لََها تَعَدِّ َ ْ ًَل َعلَى أَنّ ُ َ نَى َعلَ

ٌْئًا: تُْ ِكُ   ًِ َ قِِّ  َكقَْوِا ِ  ْ نَادُ اْاَ ْذكُولُ . أَْقَلَ نٌِِ  َو َاَعنًِ  ِِ  َش ًُّ  ًِ . َوٌَْل ُو اإْلِ َوَهذَا َ ا َصّ َ  ُ ااّلا ِِع
ٌِْ  َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ   .َوَ ا َوقََي  ًِ اْاِ ْنَهااِ ِ ْ  أَنّ ُ إذَا أَْ نَدَهُ إاَى ِ َهٍة ََل تُْ ِكُ   ًِ َ قِِّ  اَْ ٌو َ ِعٌفٌ . َشْلَ 

961. Maka kalau dia kata : bagi dabbah ini di atas aku sekian, tidak sah ia kerana ia 
bukan ahli untuk demikian itu. Maka jika dia kata : di atas ku dengan sebabnya bagi 
sipulan sekian, sah ia kerana tangung di atas bahawa dia melakukan jenayah di atas 
dabbah itu atau menyewanya atau menggunakannya di atas jalan melampau, sama 
seperti sah ikrar bagi kandungan Hindun sekalipun dia menyandarkannya kepada satu 
pihak yang tidak mungkin pada haknya seperti katanya: dia menghutangkanya kepada 
aku dan dia menjualkan kepada aku akan suatu dengannya. Dilaghakan sandaran yang 
disebutkan itu. Ini apa yang disahkan Rafi‟e didalam dua Syarahnya yang mana ia yang 
muktamad. Apa yang jatuh didalam Minhaj daripada bahawa apabila dia 
menyandarkannya kepada pihak yang tidak mungkin pada haknya lagha adalah dhaif. 
 

، ِْلَّ  ٌَدَهُ تُْشِعُل  ِاْاِ ْلِك َظاِهًلا. َوِ ْنَها َعدَُي تَْكِذٌ ِِ  ِاْلُ ِقلِّ  .  َلَْو َكذّ َ ُ  ًِ إْقَلاِلِه اَ ُ  َِ اٍ  تُِلَك  ًِ ٌَِد اْاُ ِقّلِ
ْقَلاِل أَْي  ْنَكاِل َ تّى اَْو َلَ َي  َْعدَ ااتّْكِذٌِب قُ َِ  ُلُ وعُ ُ، َ َواًء أَقَاَ  َغِلْطت  ًِ اإْلِ َوَ قََط إْقَلاُلهُ  ُِ عَاَلَ ِة اإْلِ

 .َواَْو َلَ َي اْاُ قَلُّ اَ ُ َعْ  ااتّْكِذٌِب اَْي ٌُْق َْ ،  َََل ٌُْعَطى إَّل  ِِإْقَلاٍل َ ِدٌدٍ . تَعَّ ْدت اْاَكِذبَ 

962. Daripadanya dia tidak mendustakan orang yang mengaku. Maka kalau dia 
mendustakannya pada pengakuannya baginya dengan satu harta, ditinggalkan ia pada 
tangan orang yang mengaku itu, kerana pegangan tangannya menyedarkan pemilikkan 
yang zahir. Gugur ikrarnya dengan tentangan ingkar itu hingga kalau dia merujuk 
selepas didustakan diterima rujuknya, samaada dia berkata : aku silap pada pengakuan 
itu atau aku sengaja berbohong. Kalau yang diakui baginya rujuk dari tindakan 
mendustakannya tidak diterima dia, maka tidak diberikan dia melainkan dengan ikrar 
yang baru. 

 
ًٌْ ا  ٌَُْشتََلطُ  ٌَِها اَْفظٌ َصِلٌٌح أَْو ِكنَاٌَةٌ ٌُْشِعُل  ِاْاتَِزايٍ  ٌ َِة َواَْي ٌَْذكُْلَها اْاُ َصنُِّف أَ َو ًِ َ ْعنَاهُ . َوأَّ ا شُُلوطُ ااّصِ

ًّ أَْو ِعْنِدي َكذَا: اْاِكتَا َةُ َ َي اانٌِِّّة َوإَِشاَلةُ أَْ َلَس ُ ْفِهَ ةٌ، َكقَْوِاِ   ٌٍْد َعلَ ًّ "أَّ ا اَْو َ ذََف . ِاَز " ِعْنِدي"أَْو " َعلَ
ٌِْ ، َوَ ِعً أَْو .  َلَْي ٌَكُْ  إْقَلاًلا إَّل أَْ  ٌَكُوَ  اْاُ قَلُّ  ِِ  ُ عٌَّنًا َكَهذَا ااثّْوُب،  ٌََكُوُ  إْقَلاًلا ًّ أَْو  ًِ ِذّ تًِ ِالدّ َوَعلَ

 ِ ٌْ . ِعْنِدي ِاْلعَ
963. Adapun syarat-syarat sighah yang mana musannif tidak menyebutkannya juga 
maka disyaratkan padanya lafaz yang jelas atau kinayah yang menyedarkan iltizam. 
Pada maknanya adalah tulisan serta niat dan isyarat orang bisu yang memahamkan, 
seperti katanya : bagi Zaid di atas aku atau di sisi aku sekian. Adapun kalau dia 
menghazafkan “di atas aku” atau “di sisi aku” maka ianya bukanlah ikrar melainkan 
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bahawa apa yang diakui dengannya tertentu, seperti “ini kain” maka adalah ia ikrar.”di 
atas ku” atau “pada zimah ku” untuk hutang, dan “bersama ku” atau “di sisi ku untuk 
„ain”. 
 

ٌْك أَْافٌ "َوَ َواُب  ٌْك أَْافٌ "أَْو " ِاً َعلَ ٌَْس ِاً َعلَ أَْو " أَنَا ُ ِقلٌّ  َِها"أَْو " َصدَْقت"أَْو " نَعَيْ "أَْو "  َلَى" ِـ" أَاَ
ٌْك"إْقَلاٌل، َكَ َواِب " أَْ َلأْتَنًِ ِ ْن ُ "نَْ ُوَها َكـ أَْو " أَْقِ ً َغدًا"أَْو  ِقَْوِاِ  " نَعَيْ " ِـ" اْقِض اْْلَْاَف ااِّذي َعلَ

، ََل َ َواُب ذَِاَك "اْ عَْث َ ْ  ٌَأُْ ذُهُ "َ ثًََل أَْو نَْ َوَها َكـ" أَِ دَ اْاِ ْفتَاحَ "أَْو " َ تّى أَْ تََح اْاِكٌسَ "أَْو " أَْ ِهْلنًِ"
ٌْ ِ "أَْو " ُ ْذهُ "أَْو " ِزْن ُ " ِـ ًَ "أَْو نَْ َوَها َكـ" أُقِلُّ  ِ ِ "أَْو " أَنَا ُ ِقلٌّ "أَْو " اْ عَْل ُ  ًِ ِكٌِ ك"أَْو " اْ تِْي َعلَ ِه

ٌَْس  ِِإْقَلاٍل ِْلَّ  ِ ثَْ  ذَِاَك ٌُْذَكُل ِاَِلْ تِْهَزاءِ " ُلوِ ٌّةٌ "أَْو " ِصَ احٌ   . َلَ

964. Jawab “bagi ku di atas kamu seribu” atau “bukankah ada bagi ku di atas kamu 
seribu” dengan “bahkan” atau “na‟am” atau “kamu benar” atau “aku mengakuinya” atau 
umpamanya seperti “kamu lepaskan aku darinya” adalah ikrar, sama seperti jawab 
“bayarlah seribu yang sabit di atas kamu” dengan “ia” atau dengan katanya “aku bayar 
esok” atau “tangguhkan aku” atau “hingga aku buka karung ini” atau “hingga aku jumpa 
anak kunci” sebagai contoh atau umpamanya seperti “hantar orang mengambilnya”, 
tidak jawab demikian itu dengan “timbanglah ia” atau “ambillah ia” atau “capkanlah di 
atasnya” atau “jadikannya didalam karong kamu” atau “aku seorang yang mengaku” 
atau “aku mengakuinya” atau umpamanya seperti “ianya duit besar” atau “bangsa Rom”, 
maka ia bukannya ikrar kerana seumpama demikian itu disebutkan untuk gurauan. 
 

ًٌْ ا،  ََشْلطُ ُ أَْ  ََل ٌَكُوَ  ِ ْلًكا ِاْلُ ِقّلِ ِ ٌَ  ٌُِقلُّ  ٌْنًِ :  َقَْواُ ُ . َوأَّ ا َشْلطُ اْاُ قَّلِ  ِِ ، َواَْي ٌَْذكُْلهُ أَ دَاِلي أَْو دَ
ٌِْلِه، ََل قَْواُ ُ  ْقَلاَل ِا َ ٌِْ  تَْقتَِ ً اْاِ ْلَك اَ ُ  َتُنَا ًِ اإْلِ َ ا َةَ إاَ َهذَا ِافََُلٍ  َوَكاَ  ِ ْلِكً إاَى أَْ  : ِاعَْ ٍلو اَْ ٌو، ِْلَّ  اإْلِ

ٌَْس اَْ ًوا اْعتِ َاًلا  ِأَّوِا ِ  . َهذَا ِ ْلِكً َهذَا ِافََُلٍ ، َغاٌَتُ ُ أَنّ ُ إْقَلاٌل  َْعدَ إْنَكالٍ : َوَكذَا اَْو َعَكَس  َقَاَ  . أَْقَلْلت  ِِ ،  َلَ
ْقَلاِل اَْلُ قَّلِ اَ ُ ِ ٌنَئِذٍ   َلَْو اَْي ٌَكُْ   ٌَِِدِه َ اًَل ثُّي َصاَل  َِها عُِ َ   ُِ ْقتََ ى . َوأَْ  ٌَكُوَ   ٌَِِدِه َواَْو َ  ًَل ِاٌَُ لَِّي  ِاإْلِ

ٌِْلِه، ثُّي اْشتََلاهُ ُ ِكَي  َِها َوَكاَ  ِشَلاُؤهُ اْ تِدَاًء . إْقَلاِلِه  ِأَْ  ٌَُ لَّي اَْلُ قَّلِ اَ ُ ِ ٌنَئِذٍ  ٌِّة َشْ ٍا  ٌَِِد َغ  َلَْو أَقَّل  ُِ ّلِ
ٌْعًا ِ ْ  ِ َهِة اْا َائِيِ،  َلَ ُ اْاِ ٌَاُل دُوَ  اْاُ ْشتَِلي  .اَ ُ َو َ

965. Adapun syarat barang yang diakui dengannya yang musannif tidak sebutkan juga 
maka syaratnya bahawa ianya bukan milik orang yang mengaku ketika dia mengaku. 
Maka katanya : rumah ku atau hutang ku bagi Umar, lagha kerana menyandarkan 
kepada dirinya menuntut pemilikkan baginya, maka ia menafikan pengakuan bagi orang 
lain. Tidak katanya : ini bagi sipulan dan dulu ia milikku hingga bahawa aku mengaku 
dengannya, maka ianya tidak lagha kerana mengiktibarkan awalnya. Begitu juga kalau 
dia „akaskan maka katanya : ini milikku ini bagi si pulan. Ghayahnya bahawa ia adalah 
pengakuan selepas ingkar. Dan bahawa ia berada pada tangannya walaupuan ada 
masa depan supaya dia dapat menyerahkan dengan ikrarnya kepada orang yang dia 
akui baginya ketika itu. Maka kalau ia tidak ada pada tangannya ketika itu kemudian 
jadilah ia pada tangannya diamalkan kehendak pengakuannya dengan bahawa dia 
menyerahkan kepada orang yang diakui baginya ketika itu. Maka kalau dia mengaku 
dengan kemerdekaan sesaorang yang ada pada tangan orang lain kemudian dia 
membelinya dihukumkan merdekanya dan adalah beliannya penebusannya dan jualan 
dari pihak penjual, maka boleh dia khiar tidak si pembeli itu. 

 
ٍء َوَكذَا َصّح إْقَلاُلهُ َو  (َوإِذَا أَقَّل  َِ ْ ُهوٍ   ) ًْ ٌء أَْو َكذَا قَْ َ  :  َلَْو قَاَ  . (ُلِ َي اَ ُ  ًِ  ٌََانِِ   )َكَش ًْ ًّ َش اَ ُ َعلَ

ٌِْل ِعٌَادَِة َ ِلٌٍض َوَلدِّ َ ََلٍي َونََ ٍس ََل ٌُْقتَنَى َكِ ْنِزٌٍل، َ َواٌء أََكاَ  َ اًَل َوإِْ  اَْي ٌَتََ ّوْ  َكفَْلٍس َوَ  ِّة  تَْفِ ٌِلِه  ِ َ
ِء َ َي َكْونِِ  ُ ْ تََلً ا َوإِْ  أَقَّل  َِ اٍ ، َوإِْ   ًْ  ُّلٍ أَْي ََل َكقََوٍد َوَ ّ ِ شُْفعٍَة َوَ دِّ قَْذٍف َوِزْ ٍ  ِاِصْدِ  كُّ ٍ ِ ْنَها  ِااّش
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َ اٌ  َعِظٌٌي أَْو َك ٌٌِل أَْو َكثٌٌِل، قُ َِ  تَْفِ ٌُلهُ  َِ ا قَّ  ِ ْ  اْاَ اِ  َوإِْ  اَْي ٌَتََ ّوْ  َكَ  ِّة : َوَصفَ ُ  ِنَْ ِو ِعَظٍي َكقَْوِاِ  
ٌُْث إثُْي َغاِص ِ ِ  ، َوٌَكُوُ  َوْصفُ ُ  ِاْاِعَظِي َونَْ ِوِه ِ ْ  َ  .  ُّلٍ

966. (Adapun apabila dia mengaku dengan suatu yang majhul) seperti “suatu” dan 
“sekian” sah ikrarnya dan (dirujuk dia pada keterangannya) maka kalau dia kata : 
baginya di atas ku suatu atau sekian, diterima tafsirannya dengan selain ziarah sakit 
dan jawab salam dan najis yang tidak boleh pelihara seperti khinzir, samaada ianya 
harta sekalipun ia tidak dibilang harta seperti duit tembaga dan sebutir gandum atau 
tidak seperti qawad dan hak syuf‟ah dan had tuduh dan sampah kerana terbenar setiap 
satu daripadanya dengan “suatu” serta keadaannya dihormati, sekalipun dia mengaku 
dengan harta. Jika dia mensifatkannya dengan umpama besar seperti katanya : harta 
yang besar atau yang banyak, diterima tafsirannya dengan apa yang sedikit daripada 
harta sekalipun ia tidak dibilang harta seperti sebutir gandum. Adalah sifatnya dengan 
besar dan umpamanya itu dari sekira-kira dosa orang yang merampasnya. 
 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ًُّ َلِ  ْقَلاَل أَْ  أَْاَزَي اْاٌَِقٌَ  َوأَْطَلَح ااّشّك َوََل أَْ تَْعِ َ  : قَاَ  ااّشا ِِع ٌِْ  اإْلِ أَْصُ  َ ا أَْ نًِ َعلَ
.  اْا َلَ َةَ 

967. Kata Syafi‟e r.a : asal apa yang aku bina ikrar di atasnya bahawa aku lazimkan 
yakin dan aku campakkan syak dan tidak aku peramalkan yang ghalib.  
 

ًَ تَأِْكٌدٌ : َواَْو قَاَ  اَ ُ  ٌء َواِ دٌ ِْلَّ  ااثّانِ ًْ ٌء أَْو َكذَا َكذَا، اَِزَ  ُ َش ًْ ٌء َش ًْ ًّ أَْو ِعْنِدي َش  . َعلَ

968. Kalau seorang kata kepada seorang lain: di atas ku, atau di sisi ku sesuatu yang 
satu, atau sekian sekian, melaziminya suatu yang satu kerana yang kedua itu ta‟kid.  
 

ٌْئَاِ  َِلْقتَِ اِء اْاعَْطِف اْاُ  َاٌَِلةَ :  َِإْ  قَاَ   ٌء أَْو َكذَا َوَكذَا اَِزَ  ُ َش ًْ ٌء َوَش ًْ ًّ َكذَا ِدْلَهٍي، : َواَْو قَاَ  اَ ُ . َش َعلَ
َكذَا َوَكذَا ِدْلَهٍي،  ََِل نَْصٍب اَِزَ  ُ : َكذَا َكذَا،  ِاْْلَْ َواِ  اْْلَْل َعَِة، أَْو قَاَ  :  َِلْ يٍ أَْو نَْصٍب أَْو َ ّلٍ أَْو  ُكُوٍ ، أَْو 

َكذَا َوَكذَا ِدْلَهً ا، اَِزَ  ُ ِدْلَهَ اِ ، ِْلَّ  ااتّْ ٌٌَِز َوْصٌف  ًِ اْاَ ْعنَى  ٌََعُودُ :  َِإْ  ذََكَلهُ  ِاانّْصِب  ِأَْ  قَاَ  . ِدْلَهيٌ 
 . إاَى اْاَ ِ ٌيِ 

969. Maka jika dia kata : suatu dan suatu atau sekian dan sekian, melaziminya dua 
suatu kerana „ataf menuntut kelainan. Kalau dia kata kepadanya : di atas ku sekian 
dirham i.e “ “ dengan rafa‟ atau nashab atau jar atau sukun, atau ”َعلَىَّ َيإَا ِدْرَهمٍم   i.e ”يإا يإا
sekian sekian dengan keadaan yang empat itu, atau dia kata : “  i.e sekian ”َيإَا َوَيإَا ِدْرَهمٍم 
dan sekian dirham tanpa nashab, melaziminya satu dirham. Maka jika dia 
menyebutkannya dengan nashab dengan bahawa dia kata : “ا  i.e sekian dan ”َيإَا َوَيإَا ِدْرَهماًل
sekian nisbah dirham melaziminya dua dirham kerana tamyiz adalah sifat pada makna 
maka ia kembali kepada semuanya.  
 

اادَّلاِهُي ااّتًِ أَْقَلْلت  َِها نَاقَِصةُ اْاَوْزِ  أَْو َ ْ شُوَشةٌ،  َِإْ  َكانَْت دََلاِهُي اْا َلَِد ااّتًِ أَقَّل  َِها َكذَِاَك أَْو : َواَْو قَاَ  
ْقَلاِل قُ َِ  قَْواُ ِ  .  َوَصَ  قَْواَ ُ اْاَ ْذكُوَل  ِاإْلِ

970. Kalau dia kata : dirham-dirham yang aku akuinya kurang timbangan atau 
campuran, maka jika dirham-dirham tempat yang dia mengaku padanya seperti itu atau 
dia sambungkan katanya yang tersebut itu dengan ikrarnya diterima katanya.  
 

ًّ ِدْلَهٌي  ًِ َعْشَلٍة،  َِإْ  أََلادَ َ ِعٌّةً  َأََ دَ َعَشَل أَْو ِ َ ا ًا َعَل َ ُ  َعَْشَلةٌ، َوإِْ  أََلادَ َظْل ًا أَْو : َواَْو قَاَ   اَ ُ َعلَ
 .ِ َ ا ًا اَْي ٌَْعَلْ  ُ، أَْو أَْطلََ  اَِزَ  ُ ِدْلَهٌي ِْلَنّ ُ اْاُ تٌََقّ ُ 

971. Kalau dia kata : baginya di atas ku satu dirham pada sepuluh, maka jika dia 
hendakkan kebersamaan maka sebelas, atau kiraan yang dia ketahui maka sepuluh, 
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dan jika dia hendakkan zaraf atau kiraan yang dia tidak tahukannya atau dia mengitlak 
melaziminya satu dirham kerana ia yang diyakini. 

 
ْقَلاِل  ) ِِإَّل أَْو إْ دَ  أََ َواتَِها  (َوٌَِصحُّ اَِلْ تِثْنَاُء  ) ٌِْلِه ِاَكثَْلِة ُوُلوِدِه  ًِ اْاقُْلآِ  َواا ُّنِّة َوَكََلِي  ( ًِ اإْلِ َوَغ

ٌِْ  اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف : اْاعََلِب  ِشُُلوٍط  أَْي اتَّصَ   ِاْاُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ عُْل ًا،  َََل تَُ لُّ  (إذَا َوَصلَ ُ  ِِ   )اْْلَّوُ  َوَعلَ
ٍ َواَْو ٌَِ ًٌلا ًّ ٍ َوتَذَكٍُّل َواْنِقَطاعِ َصْوٍت  ِِ ََلِف اْافَْصِ   ِ ُكُوٍت َطِوٌٍ  َوَكََلٍي أَْ نَ ِ ًّ . َ ْكتَةُ تَنَفٍُّس َوِع

972. (Sah pengecualian) dengan “melainkan” atau satu daripada saudara-saudaranya 
(pada ikrar) dan selainnya kerana banyak waridnya didalam Quran dan sunnah dan 
kalam arab, dengan syarat-syarat. Pertamanya yang di atasnya musannif hadkan : 
(apabila dia menyambungkannya dengannya) iaitu bersambung ia dengan 
mustathna minhu pada „uruf. Maka tidak memudharatkan diam bernafas dan penat dan 
mengingat dan putus suara, bersalahan cerai dengan diam yang panjang dan kalam 
ajnabi walaupun sedikit. 

 
ْقَلاِل، ِْلَّ  اْاَكََلَي إنَّ ا ٌُْعتَ َُل  ِتََ اِ ِ ،  َََل ٌُْشتََلطُ ِ ْ  أَّوِاِ ، َوََل ٌَْكِفً  َْعدَ : ااّشْلطُ ااثّانًِ  أَْ  ٌَْنِوَي قَْ َ   ََلاوِ اإْلِ

ْقَلاِل  َْعدَ اُُزوِ  ِ  . اْافََلاوِ، َوإَِّل اَِزَي َلْ ُي اإْلِ
973. Syarat kedua : bahawa dia niatkan sebelum selesai ikrar, kerana kalam hanyalah 
diiktibarkan dengan sempurnanya, maka tidak disyaratkan ia pada awalnya, dan tidak 
memadai ia selepas selesainya, jika tidak lazim terangkat ikrar selepas lazimnya. 

 
ًّ َعْشَلةٌ إَّل َعْشَلةً اَْي . َعدَُي اْ تِْ َلاِ  اْاُ ْ تَثْنَى ِاْلُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ : ااّشْلطُ ااثّاِاُث   َِإْ  اْ تَْ َلقَ ُ نَْ ُو اَ ُ َعلَ

.  ٌَِصّح  ٌََْلَزُ  ُ َعْشَلةٌ 
974. Syarat ketiga : tidak menghabisi mustathna akan yang mustathna minhu74. Maka 
jika ia menghabisinya umpama “baginya di atas aku sepuluh melainkan sepuluh” tidak 
sah ia, maka melaziminya sepuluh.  
 

ًّ ِدْلَهٌي :  َلَْو قَاَ  . َوََل ٌُْ َ ُي ُ فَّلٌ   ًِ اْ تِْ َلاٍ  ََل  ًِ اْاُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ َوََل  ًِ اْاُ ْ تَثْنَى َوََل  ٌِِهَ ا اَ ُ َعلَ
ٌِْ  َوِدْلَهً ا اَِزَ  ُ : َواَْو قَاَ  . َوِدْلَهٌي َوِدْلَهٌي إَّل ِدْلَهً ا، اَِزَ  ُ ثَََلثَةُ دََلاِهيَ  ًّ ثَََلثَةُ دََلاِهَي إَّل ِدْلَهَ  اَ ُ َعلَ

ْلَهَ اِ   ِدْلَهٌي، ِْلَّ  اْاُ ْ تَثْنَى إذَا اَْي ٌُْ َ ْي ُ فَّلقُ ُ اَْي ٌُْلَغ إَّل َ ا ٌَْ ُصُ   ِِ  اَِلْ تِْ َلاُ  َوهَُو ِدْلَهٌي،  ٌََْ قَى اادِّ
 ِ ٌْ ًّ ثَََلثَةٌ إَّل ِدْلَهً ا َوِدْلَهً ا َوِدْلَهً ا اَِزَ  ُ ِدْلَهٌي، ِْلَّ  اَِلْ تِْ َلاَ  إنَّ ا ٌَْ ُصُ  : َواَْو قَاَ  اَ ُ . ُ ْ تَثْنٌََ َعلَ
ًّ ثَََلثَةُ دََلاِهَي إَّل ِدْلَهً ا َوِدْلَهً ا، اَِزَ  ُ ِدْلَهٌي ِاَ َواِز اْاَ ْ يِ هُنَا، إْذ ََل اْ تِْ َلا َ : َواَْو قَاَ  .  ِاْْلَِ ٌلِ   .اَ ُ َعلَ

975. Tidak dihimpunkan yang bercerai-cerai pada menghabisi, tidak pada mustathna 
minhu dan tidak pada mustathna dan tidak pada kedua-duanya. Maka kalau dia kata : 
baginya di atas aku satu dirham dan satu dirham dan satu dirham melainkan satu 
dirham, melaziminya tiga dirham. Kalau dia kata : baginya di atas aku tiga dirham 
melainkan dua dirham dan satu dirham, melaziminya satu dirham, kerana mustathna 
apabila tidak dihimpunkan yang tercerai-cerainya tidak dilaghakan melainkan apa yang 
terhasil menghabisi dengannya iaitu satu dirham, maka kekal dua dirham yang 
dikecualikan.  Kalau dia kata kepadanya : di atas aku tiga melainkan satu dirham dan 
satu dirham dan satu dirham, melaziminya satu dirham, kerana menghabisi hanyalah 
terhasil dengan yang akhir. Kalau dia kata : baginya di atas aku tiga dirham melainkan 
satu dirham dan satu dirham, melaziminya satu dirham kerana harus himpun disini, 
kerana tidak ada menghabisi.  
 

                                                 
74

. yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya. 
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ًّ َعْشَلةٌ إَّل تِْ عَةً إَّل ثََ انٌَِةً اَِزَ  ُ تِْ عَةٌ، ِْلَّ  : َواَِلْ تِثْنَاُء ِ ْ  إثْ َاِت نَْفًٍ َوِ ْ  نَْفًِ إثْ َاٍت،  َلَْو قَاَ   اَ ُ َعلَ
. اْاَ ْعنَى إَّل تِْ عَةً ََل تَْلَزُي إَّل ثََ انٌَِةً تَْلَزُي  َتَْلَزُ  ُ ااثَّ انٌَِةُ َواْاَواِ دُ اْا َاقًِ ِ ْ  اْاعََشَلةِ 

976. Istithna dari isbat adalah nafi dan dari nafi adalah isbat. Maka kalau dia kata : 
baginya di atas aku sepuluh melainkan sembilan melainkan lapan melaziminya 
sembilan, kerana maknanya “melainkan sembilan tidak melazimi melainkan lapan 
melazimi”, maka melaziminya lapan dan satu yang tinggal dari sepuluh.  
 

ًّ ِ ْن ُ  َاْا َاقًِ هَُو اْاُ ِقلُّ  ِ ِ  ِ َوتُْ ِقَط اْاَ ْنِف ًّ ًٌْ ا أَْ  تَْ َ َي كَُلًّ ِ ْ  اْاُ ثْ َِت َواْاَ ْنِف  َاْاعََشَلةُ . َوِ ْ  طُُلِ   ٌََانِِ  أَ
 ًَ َوااثَّ انٌَِةُ  ًِ اْاِ ثَاِ  ُ ثْ َتَاِ  َوَ ْ ُ وعُُهَ ا ثََ انٌَِةَ َعَشَل، َوااتِّْ عَةُ َ ْنِفٌّةٌ  َِإْ  أَْ قَْطتَها ِ ْ  ااثَّ انٌَِةَ َعَشَل  َِق

. تِْ عَةٌ َوهَُو اْاُ قَلُّ  ِ ِ 
977. Daripada jalan menerangkannya juga bahawa kamu himpunkan setiap dari 
musbat dan manfi itu dan kamu gugurkan manfi darinya maka bakinya adalah yang 
diakui dengannya. Maka sepuluh dan lapan pada contoh itu adalah musbat yang mana 
himpunan keduanya adalah lapan belas, dan sembilan adalah manfi, maka jika kamu 
gugurkannya dari lapan belas kekal sembilan yang mana ia apa yang diakui dengannya. 
 

ٌِْ  إَّل : َواَْو قَاَ   ًّ َعْشَلةٌ إَّل تِْ عَةً إَّل ثََ انٌَِةً إَّل َ ْ عَةً إَّل ِ تّةً إَّل َ ْ َ ةً إَّل أَْل َعَةً إَّل ثَََلثَةً إَّل اثْنَ اَ ُ َعلَ
 .َواِ دًا اَِزَ  ُ َ ْ َ ةٌ، ِْلَّ  اْْلَْعدَادَ اْاُ ثْ َتَةَ هُنَا ثَََلثُوَ  َواْاَ ْنِفٌّةَ َ ْ َ ةٌ َوِعْشُلوَ   ٌََْلَزُي اْا َاقًِ، َوهَُو َ ْ َ ةٌ 

978.  Kalau dia kata : baginya di atas aku sepuluh melainkan sembilan melainkan 
lapan melainkan tujuh melainkan enam melainkan lima melainkan empat melainkan tiga 
melainkan dua melainkan satu melaziminya lima, kerana bilangan-bilangan yang 
musbat disini tiga puluh dan yang manfi dua puluh lima maka lazim bakinya iaitu lima. 
 

ًَ ِ ْن ُ ٌُْ ِلُا ِ ّ ا قَْ لَ ُ،  َتُْ ِلَا اْاَواِ دَ : َواَك َطِلٌٌ  أُْ َل   ًَ أَْ  تُْ ِلَا اْاُ ْ تَثْنَى اْْلَِ ٌَل ِ ّ ا قَْ لَ ُ َوَ ا  َِق َوِه
ًَ إاَى اْْلَّو ِ  ًَ تُْ ِلُ  ُ ِ ْ  اْْلَْل َعَِة، َوَهَكذَا َ تّى تَْنتَِه ًَ تُْ ِلُ  ُ ِ ْ  ااثََّلثَِة َوَ ا  َِق ٌِْ  َوَ ا  َِق   .ِ ْ  اَِلثْنَ

979. Bagi kamu jalan yang lain, iaitu bahawa kamu keluarkan mustathna yang akhir 
dari apa yang sebelumnya dan apa yang tinggal darinya dikeluarkan dari apa yang 
sebelumnya, maka kamu keluarkan satu dari dua, dan apa yang tinggal kamu 
keluarkannya dari tiga dan apa yang tinggal kamu keluarkannya dari empat. Beginilah 
hingga kamu sampai kepada mustathna yang pertama. 
 

ًَ ِ ْ  ااتِّْ عَةِ  ًَ ِ ْ  ااّ ْ عَِة ثُّي َ ا  َِق ًَ ِ ْ  اْاَ ْ َ ِة ثُّي َ ا  َِق . أَْو اَك أَْ  تُْ ِلَا اْاَواِ دَ ِ ْ  ااثََّلثَِة، ثُّي َ ا  َِق
ٌ  اَ ُ  ًَ  َُهَو اْاَ ْطلُوبُ . َوَهذَا أَْ َهُ  ِ ْ  اْْلَّوِ  َوُ َ ّصِ  . ََ ا  َِق

980. Atau boleh kamu keluarkan satu dari tiga kemudian apa yang tinggal daripada 
lima, kemudian apa yang kekal dari tujuh, kemudian apa yang tinggal dari sembilan. Ini 
lebih mudah dari yang pertama tadi dan menghasilkannya. Maka apa yang tinggal maka 
ia yang dituntut. 
 

ٌء إَّل َ ْ َ ةً، اَِزَ  ُ َ ْ َ ةٌ، أَْو قَاَ  : َواَْو قَاَ   ًْ ًّ َش ٌَْس اَ ُ َعلَ ًّ َعْشَلةٌ إَّل َ ْ َ ةً، اَْي ٌَْلَزْ  ُ : اَ ٌَْس اَ ُ َعلَ اَ
ٌء ِْلَّ  اْاعََشَلةَ إَّل َ ْ َ ةً َ ْ َ ةٌ،  ََكأَنّ ُ قَاَ   ًْ ًّ َ ْ َ ةٌ : َش ٌَْس اَ ُ َعلَ ًها إاَى . اَ ًَ اْْلَّوَ  ُ تََوّ ِ  ََ عََ  اانّْف

َوإِنَّ ا اَِزَ  ُ  ًِ . َ ْ ُ وعِ اْاُ ْ تَثْنَى َواْاُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ، َوإِْ  َ َلَا َعْ  قَاِعدَِة أَّ  اَِلْ تِثْنَاَء ِ ْ  اانّْفًِ إثْ َاتٌ 
ٌِْ  َ ا اْ تَثْنَاهُ  ًٌ ُ ْ َ ٌ   ٌََْ قَى َعلَ . اْْلَّوِ  َ ْ َ ةٌ ِْلَنّ ُ نَْف

981. Kalau dia kata : tidak ada baginya di atas ku suatu melainkan lima, melaziminya 
lima, atau dia kata : tidak ada baginya di atas aku sepuluh melainkan lima, tidak 
melaziminya suatu kerana “sepuluh melainkan lima” adalah lima, maka seolahnya dia 
berkata : tidak ada baginya di atas aku lima, maka dia menjadikan nafi yang pertama 
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menghadap kepada himpunan mustathna dan mustahthna minhu sekalipun ia keluar 
dari kaedah bahawa istithna dari nafi itu isbat. Hanyalah melaziminya lima pada yang 
pertama itu kerana ia nafi yang mujmal maka kekal di atasnya apa yang dia kecualikan. 
 

 ًُّ ٌِْل ِ ْنِس اْاُ ْ تَثْنَى . َواَْو قَدَّي اْاُ ْ تَثْنَى َعلَى اْاُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ َصّح َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع َوَصّح اَِلْ تِثْنَاُء ِ ْ  َغ
ًّ أَْاُف ِدْلَهٍي إَّل ثَْو ًا، إْ   ٌََّ   ِثَْوٍب قٌَِ تُ ُ دُوَ  أَْافٍ : ِ ْن ُ، َوٌَُ ّ ى اْ تِثْنَاًء ُ ْنقَِطعًا َكقَْوِاِ    َِإْ   ٌََّ  . اَ ُ َعلَ

 .  ِثَْوٍب قٌَِ تُ ُ أَْاٌف  َاْا ٌََاُ  اَْ ٌو َوٌَْ طُُ  اَِلْ تِثْنَاُء ِْلَنّ ُ  ٌَُِّ   َِ ا أََلادَهُ  ِِ ،  ََكأَنّ ُ تَلَفَّظ  ِِ  َوهَُو ُ ْ تَْ ِل ٌ 
982. Kalau dia mendulukan mustathna di atas mustathna minhu sah ia sepertimana 
kata Rafi‟e. Sah istithna dari selain jenis mustathna minhu, dan dinamakan ia istithna 
munqati‟, seperti katanya : baginya di atas aku seribu dirham melainkan sehelai kain, 
jika dia menerangkan kain itu nilainya kurang seribu. Maka jika dia terangkan kain itu 
nilainya seribu maka keterangan itu lagha dan istithna itu batal kerana dia menerangkan 
apa yang dia kehendaki dengan kain itu, maka seolah dia berlafaz dengannya yang 
mana ianya menghabisi.  
 

ٌِْلِه َكقَْوِاِ   ًٌْ ا ِ ْ  ُ عٌٍَّ  َك َ ٌَْت، أَْو َهُؤََلِء اْاعَ ٌِدُ اَ ُ إَّل َواِ دًا: َوَصّح أَ ٌٍْد إَّل َهذَا اْا َ َوَ لََف  ًِ .َهِذِه اادّاُل ِاَز
َ   ٌَِِ ٌنِِ  أَنّ ُ   ٌََاِ  اْاَواِ ِد، ِْلَنّ ُ أَْعَلُف  ُِ َلاِدِه َ تّى اَْو َ اتُوا  ِقَتٍْ  أَْو دُونِِ  إَّل َواِ دًا َوَزَعَي أَنّ ُ اْاُ ْ تَثْنَى ُصدِّ

ٌِْلِه  ََوائِدَ ُ ِهّ ةً ََل ٌَْ تَِ لَُها َهذَا . ااِّذي أََلادَهُ  ِاَِلْ تِثْنَاِء َِلْ تَِ اِ  َ ا ادَّعاهُ  َوقَْد ذََكْلت  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ
 .اْاُ ْ تََصُل  َْلٌَُلاِ ْعَها َ ْ  أََلادَ 

983. Sah ia juga dari yang tertentu seperti selainnya, seperti katanya : rumah ini bagi 
Zaid melainkan bilik ini, atau mereka itu hamba baginya melainkan seorang, dan dia 
bersumpah pada menerangkan yang seorang itu kerana dia lebih tahu dengan 
kehendaknya, hinggakan kalau mereka mati dengan dibunuh atau selainnya melainkan 
seorang dan dia menyangkakan bahawa dia yang dikecualikan dibenarkan dia dengan 
sumpahnya bahawa dia adalah yang dia kehendaki dengan istithna itu kerana ihtimal 
apa yang dia dakwa. Sungguh telah aku sebutkan didalam SYarah Minhaj dan 
selainnya beberapa faedah penting yang tidak tertanggung oleh mukhtasar ini, maka 
hendaklah merujuknya orang yang hendak. 

 
ْقَلاُل  (َوهَُو  ) ّ ِة َواْاَ َلِض  )أَْي اإْلِ  َلَْو أَقَّل  ًِ .  ًِ اْاُ ْكِي  ِِصّ تِ ِ  (َ َواٌء  )َواَْو َ ُ و ًا  ( ًِ َ اِ  ااّصِ

ٌٍْ  ِْلَ َل اَْي ٌُقَدّْي اْْلَّوُ ،  َْ  ٌَتََ اَوٌَاِ ، َكَ ا اَْو ثَ َتَا  ِاْا ٌَِّنَةِ  ْنَ اٍ  َو ًِ َ َلِ ِ   ِدَ ٌٍْ  إِلِ . ِصّ تِِ   ِدَ
984. (Ianya) iaitu ikrar (pada keadaan sihat dan sakit) walaupun yang dibimbangi 
(adalah sama) pada hukum dengan sahnya. Maka kalau dia mengaku pada masa 
sihatnya dengan hutang bagi seorang dan pada sakitnya dengan hutang bagi seorang 
lain tidak didulukan yang pertama, bahkan keduanya sama sepertimana kalau keduanya 
sabit dengan keterangan.  
 

ٌٍْ  ِْلَ َل اَْي ٌُقَدّْي اْْلَّوُ   ًِ اْْلََصّحِ ِْلَّ   ْنَ اٍ  َوأَقَّل َواِلثُ ُ  َْعدَ َ ْوتِِ   ِدَ ٌٍْ  إِلِ َواَْو أَقَّل  ًِ ِصّ تِِ  أَْو َ َلِ ِ   ِدَ
 ِ ٌْ نَ ٌْ ِث ِْلَنّ ُ َ ِلٌفَتُ ُ  ََكأَنّ ُ أَقَّل  ِاادّ  .إْقَلاَل اْاَواِلِث َكِإْقَلاِل اْاُ َوّلِ

985. Kalau dia mengaku pada sihatnya atau sakitnya dengan hutang bagi seorang dan 
mengaku warisnya selepas matinya dengan hutang yang lain tidak didulukan yang 
pertama pada yang paling sahih kerana ikrar waris itu sama seperti ikrar pewarisnya 
kerana dia pengantinya, maka seolah-olah pewaris itu mengaku dengan dua hutang. 

 
ْقَلاَل : تَتِّ ةٌ  َي َصاِ  َُها َكعَْكِ ِ ، ِْلَّ  اإْلِ ٌٍْ  قُدِّ ٌٍْ  َواَْو ُ ْ تَْ ِلقًا ثُّي أَقَّل ِْلَ َل  ِعَ ْنَ اٍ   ِدَ اَْو أَقَّل اْاَ ِلٌُض إِلِ

عٍ  ٌِْل تَ َلُّ ٌِْ ،  ِدَِاٌِ  نُفُوِذ تََصلُّ ِِ   ٌَِها  ِ َ ٌِْ  ََل ٌَتََ ّ ُ  َ ْ ًلا  ًِ اْاعَ .  ِاادّ
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986. Tatimmah. Kalau seorang sakit mengaku bagi seorang dengan hutang walaupun 
yang menghabisi kemudan dia mengaku bagi seorang lain dengan satu „ain didulukan 
tuan „ain itu sama seperti sebaliknya, kerana ikrar dengan hutang tidak mengandungi 
hijir pada „ain dengan dalil lulus tasarrufnya pada „ain dengan selain tabarru‟.  

 
  ٌٌْ ٌِْ  دَ ّ ِة َوَعلَ ٌُْلهُ، أَْو  ِِإْعتَاِ  َعْ ٍد  ًِ ااّصِ ّ ِة َعتََ  َوَوِلثَ ُ إْ  اَْي ٌَْ ُ ْ  ُ َغ َواَْو أَقَّل  ِِإْعتَاِ  أَِ ٌِ   ًِ ااّصِ

عٌ  ْقَلاَل إْ  َاٌل ََل تَ َلُّ ِ .ُ ْ تَْ ِلٌ  ِاتَِلَكتِِ  َعتََ  ِْلَّ  اإْلِ ًّ  َوٌَِصحُّ إْقَلاُلهُ  ًِ َ َلِ ِ  ِاَواِلثِِ  َعلَى اْاَ ْذَهِب َكاْْلَْ نَ ِ
َو ًِ قَْوٍ  ََل ٌَِصحُّ ِْلَنّ ُ . ِْلَّ  ااّظاِهَل أَنّ ُ ُ ِ  ٌّ ِْلَنّ ُ اْنتََهى إاَى َ ااٍَة ٌَُصدُّ   ٌَِها اْاَكاِذُب َوٌَتُوُب  ٌَِها اْافَاِ لُ 

. ُ تَّهٌي  ِِ ْلَ اِ   َْعِض اْاَوَلثَةِ 
987. Kalau seorang mengaku memerdekakan saudaranya pada sihatnya merdekalah 
dia dan mewarisinya jika dia tidak dihijab orang lain, atau dengan memerdekakan 
hamba pada masa sihatnya dan di atasnya ada hutang yang menghabisi 
peninggalannya merdekalah dia kerana ikrar itu perkhabaran bukannya tabarru‟. Sah 
ikrar seorang pada sakitnya bagi warisnya di atas mazhab sama seperti ajnabi kerana 
zahirnya bahawa dia orang yang bercakap benar kerana dia telah sampai kepada 
keadaan yang benar padanya pendusta dan bertaubat padanya orang yang berdsosa. 
Pada satu pendapat tidak sah ia kerana dia ditohmahkan dengan menghalang 
sebahagian warisnya. 
 

َوٌَْ ِلي اْاِ ََلُف  ًِ إْقَلاِل ااّزْوَ ِة  ِقَْ ِض َصدَاقَِها ِ ْ  َزْوِ َها  ًِ َ َلِض َ ْوتَِها، َو ًِ إْقَلاِلِه ِاَواِلثِِ   ِِه ٍَة 
ّ ةِ . أَْق ََ َها اَ ُ  ًِ َ اِ  ِصّ تِ ِ  َوأَّ ا ااتّْ ِلٌُي  َِعْندَ قَْصِد اْاِ ْلَ اِ  ََل َشّك  ٌِِ  َكَ ا . َواْاِ ََلُف اْاَ ْذكُوُل  ًِ ااّصِ

.  اْنتََهى. إنّ ُ ََل ٌَِ  ُّ ِاْلُ قَّلِ اَ ُ أَْ ذُهُ : َصّلَح  ِِ  َ ْ ٌي ِ ْنُهْي اْاقَفّاُ   ًِ  َتَاِوٌِ ، َوقَاَ  
988. Berjalan khilaf ini pada pengakuan isteri dengan menerima maskahwinnya dari 
suaminya pada sakit matinya dan pada pengakuan seorang bagi warisnya dengan 
hibah yang dia telah menyerahkannya kepadanya pada ketika sihatnya. Khilaf yang 
disebutkan ini adalah pada sahnya. Adapun pengharamannya maka di sisi tujuan 
menghalang sebahagian waris tidak syak pada haramnya sepertimana dijelaskan 
sekumpulan ulamak yang dari mereka itu al Qaffal didalam fatwa-fatwanya, dan 
katanya: tidak halal bagi orang yang diakui baginya mengambilnya. Intaha.  
 

ْقَلاِل  ِاْاَ ا ِ  أَّ ا اَْو أَقَّل  ِنَِكاحٍ أَْو عُقُو ٍَة  ٌََِصحُّ َ ْزً ا َوإِْ  أَْ َ ى إاَى اْاَ اِ   ِاْاعَْفِو أَْو . َواْاِ ََلُف  ًِ اإْلِ
 . ِاْاَ ْوِت قَْ َ  اَِلْ تٌِفَاِء ِاَ ْعِف ااتُّْهَ ةِ 

989. Khilaf itu pada pengakuan dengan harta, adapun kalau dia mengaku dengan 
nikah atau siksaan maka sah ia dengan putus sekalipun ia membawa kepada harta 
dengan maaf atau dengan mati sebelum penyempurnaannya kerana lemah tohmahan 
itu itu.  
 

ًَ  ِتَْشِدٌِد اْاٌَاِء َوقَْد تَُ فُّف اْ ٌي ِاَ ا ٌُعَاُل َوِاعَْقِدَها. ًِ اْاعَاِلٌّةِ :  َْصٌ  + .  ِ ْ  َعاَل إذَا ذََهَب َوَ اَء  ِ ُْلَعةٍ ، َوِه
 .َعٌّاٌل ِاَكثَْلِة ذََها ِِ  َوَ ِ ٌئِ ِ : َوِ ْن ُ قٌَِ  ِاْل ََُلِي اْاَ ِفٌِف 

990. Fasal pada „ariah i.e pinjaman. “ عاّري” dengan tasydid ya‟ dan terkadang takhfif 
adalah nama bagi apa yang dipinjam dan bagi akadnya, dari “عار” apabila suatu itu pergi 
dan datang dengan cepat. Daripadanya dikatakan kepada budak yang kurus “َعيَّار” 
kerana banyak pergi dan datangnya. 
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ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ِلٌَ  قَْوا   {َوتَعَاَونُوا َعلَى اْا ِّلِ َوااتّْقَو   }: َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ َو َّ َل ُ ْ ُهوُل اْاُ فَّ ِ
ْ َلِة، َوَ  َُل  {َوٌَْ نَعُوَ  اْاَ اعُو َ }: تَعَااَى  َ ا ٌَْ تَِعٌُلهُ اْاِ ٌَلاُ   َْعُ ُهْي ِ ْ   َْعٍض َكاادّْاِو َواْافَأِْس َواإْلِ

  ٌِْ ٌِْ  َوَ لَّي اْ تَعَاَل  ََلً ا ِ ْ  أَ ًِ َطْلَ ةَ  ََلِك َ ُ  }ااّصِ ٌَ  ٌَْها.{أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ًَ .  َواْاَ اَ ةُ دَاِعٌَةٌ إاَ َوِه
ٍ، َوقَْد تُْكَلهُ َكِإَعاَلِة  ًّ ُ ْ تََ  ّةٌ، َوقَْد تَِ ُب َكِإَعاَلِة ااثّْوِب ِادَْ يِ َ ّلٍ أَْو  َْلٍد، َوقَْد تَْ ُلُي َكِإَعاَلِة اْْلََ ِة ِ ْ  أَْ نَ ِ

. اْاعَْ ِد اْاُ ْ ِلِي ِ ْ  َكا ِلٍ 
991. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “dan bantu membantulah sekelian 
kamu di atas kebajikkan dan takwa”. Jumhur mufassirin mentafsirkan firman Allah taala 
“dan mereka menegah akan al ma‟un” dengan apa yang dipinjam oleh jiran sebahagian 
mereka dari sebahagian yang lain seperti timba dan kapak dan jarum, dan khabar dua 
kitab yang sahih “bahawa nabi s.a.w.m meminjam kuda dari Abu Talhah maka dia 
menunggangnya”. Hajat manusia menyeru kepadanya yang mana ianya sunat. 
Terkadang ianya wajib seperti meminjamkan kain untuk menolak kepanasan atau 
kesejukkan, dan terkadang haram seperti meminjamkan amah kepada ajnabi, dan 
terkadang ianya makruh seperti meminjamkan hamba muslim kepada kafir. 
 

َوكُ ُّ َ ا أَْ َكَ  اَِلْنتِفَاعُ )َوقَْد  َدَأَ اْاُ َصنُِّف  ِاْاُ ْ تَعَاِل،  َقَاَ  . ُ ِعٌٌل َوُ ْ تَِعٌٌل َوُ عَاٌل َوِصٌ َةٌ : َوأَْلَكانَُها أَْل َعَةٌ 
ٌْنِِ  َكاْاعَْ ِد َوااثّْوبِ  ( ِ ِ  ٌِْد اْْلَّوِ  َ ا ََل ٌُْنتَفَُي  ِِ   َََل ٌُعَاُل َ ا ََل نَْفَي  ٌِِ  . َ ْنفَعَةً ُ  َاَ ةً َ َي  َقَاِء َع  ََ َلَا  ِاْاقَ

َوأَّ ا َ ا ٌُتََوقُّي نَْفعُ ُ  ًِ اْاُ ْ تَْق َِ  َكاْاَ ْ ِ  ااّصِ ٌِل،  َاَاِّذي ٌَْظَهُل  ٌِِ  أَّ  اْاعَاِلٌّةَ إْ  َكانَْت . َكاْاِ َ اِل ااّزِ  ِ 
 .َواَْي أََل َ ْ  ذََكَل ذَِاكَ . ُ ْطلَقَةً أَْو ُ َؤقّتَةً  َِزَ ٍ  ٌُْ ِكُ  اَِلْنتِفَاعُ  ِِ  َصّ ْت، َوإَِّل  ََلَ 

992.  Rukun-rukunnya empat : pemberi pinjam, peminjam dan barang yang dipinjam 
dan sighah. Musnannif mulakan dengan barang pinjaman maka katanya : (setiap apa 
yang terboleh diambil manfaat dengannya) manfaat yang mubah, serta kekal „ainnya 
seperti hamba dan kain. Maka keluar dengan kait pertama apa yang tidak boleh diambil 
manfaat maka tidak dipinjam apa yang tidak ada manfaat padanya seperti himar yang 
lumpuh. Adapun apa yang harapkan manfaatnya pada masa depan seperti anak keldai 
yang kecil maka yang zahir padanya bahawa pinjaman itu jika ianya semata-mata atau 
diwaktukan dengan masa yang terboleh ambilan manfaat dengannya sah ia, jika tidak 
maka tidak. Tidak aku nampak orang yang menyebut demikian itu.  

 
ٌِْد ااثّانًِ َ ا اَْو َكانَْت َ ْنفَعَتُ ُ ُ َ ّلَ ةً،  َََل ٌُعَاُل َ ا ٌُْنتَفَُي  ِِ  اْنتِفَاًعا ُ َ ّلً ا َك ََلِت اْاَ ََلِهً  َوََل  ُدّ .َوَ َلَا  ِاْاقَ

أَْ  تَكُوَ  َ ْنفَعَتُ ُ قَِوٌّةً،  َََل ٌُعَاُل اانّْقدَاِ  ِالتَّزٌُِّ  إْذ َ ْنفَعَتُ ُ  ِِهَ ا أَْو ااّ ْلِب َعلَى َطْ ِعِهَ ا َ ْنفَعَةٌ َ ِعٌفَةٌ قَلَّ ا 
ْ َلااِ  ْنفَاِ  َواإْلِ نَعَْي إْ  َصّلَح  ِااتَّزٌُِّ  أَْو ااّ ْلِب َعلَى َطْ ِعِهَ ا أَْو نََو  ذَِاَك . تُْقَصدُ، َوُ ْعَظُي َ ْنفَعَتِِهَ ا  ًِ اإْلِ

تَِّ اِذِه َهِذِه اْاَ ْنفَعَةَ َ ْقِصدًا َوإِْ  َ عُفَتْ  َوٌَْن َِ ً َ ِ ًُء َهذَا اَِلْ تِثْنَاِء  ًِ اْاَ ْطعُوِي . َكَ ا  ََ ثَ ُ  َْعُ ُهْي َصّ ْت َِلِ
. اْْلتًِ

993. Keluar dengan kait yang kedua oleh keadaan kalau manfaatnya diharamkan, 
maka tidak dipinjam apa yang diambil manfaat dengannya sebagai ambilan manfaat 
yang haram seperti alat-alat kelalaian. Tidak dapat tidak bahawa adalah manfaatnya 
kuat, maka tidak dipinjam emas perak untuk hiasan atau untuk ditiru cetakkan keduanya 
kerana manfaat si peminjam dengan keduanya dengan dua cara ini adalah manfaat 
yang lemah, jarang sangat dimaksudkan. Kebanyakkan manfaat keduanya pada 
dibelanjakan dan dikeluarkan pada maslahat. Na‟am, jika dia menjelaskan dengan 
tujuan hiasan atau cetakkan dengan keduanya atau dia niatkan demikian itu 
sepertimana dibahaskan sebahagian mereka, sah ia kerana dia menjadikan manfaat ini 
sebagai tujuan sekalipun ianya lemah. Sayugia datang pengecualian ini pada barang 
makanan yang akan datang. 
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ٌْنِِ ،  َََل ٌُعَاُل اْاَ ْطعُوُي َونَْ ُوهُ  ٌِْد ااثّاِاِث َ ا اَْو َكانَْت َ ْنفَعَتُ ُ  ًِ إْذَهاِب َع   َِإّ  اَِلْنتِفَاَع  ِِ  إنَّ ا هَُو .َوَ َلَا  ِاْاقَ
َعاَلةِ  .  ِاَِلْ تِْهََلِك،  َاْنتَفَى اْاَ ْقُصودُ ِ ْ  اإْلِ

994. Keluar dengan kait ketiga keadaan kalau manfaatnya terhasil pada 
menghilangkan „ainnya, maka tidak dipinjamkan barang makanan dan umpamanya, 
kerana ambilan manfaat dengannya hanyalah dengan membinasakannya maka ternafi 
apa yang dimaksudkan dari pinjaman.  
 

 ِاْاقَْصِل أَْي  َاقٌَِةً َكااثّْوِب  (ثَاًلا أَ اَزْت إَعاَلتُ ُ إذَا َكانَْت َ نَا ِعُ ُ  ) َِإِ  اْ تََ عَْت َهِذِه ااشُُّلوطُ  ًِ اْاُ عَاِل 
َواَْو .  َلَْو أََعاَلهُ َشاةً ِالَ َنَِها أَْو َشَ َلةً ِاثََ َلتَِها أَْو نَْ َو ذَِاَك اَْي ٌَِصحّ .  ََ َلَا  ِاْاَ نَا ِيِ اْْلَْعٌَا ُ . َواْاعَْ ِد َكَ ا َ لّ 

َواَْي ٌَْ َ ْ  آُ ذَُها اادّّل َواانّْ َ  ِْلَنّ ُ أََ ذَهَُ ا  ِِه ٍَة . أََعاَلهُ َشاةً أَْو دَ َعََها اَ ُ َوَ لَّك ُ دَّلَها َونَْ لََها اَْي ٌَِصحّ 
 .َوٌَْ َ ُ  ااّشاةَ  ُِ ْكِي اْاعَاِلٌِّة اْافَاِ دَةِ .  َاِ دَةٍ 

995. Maka jika berhimpun syarat-syarat ini pada barang pinjaman (harus 
meminjamkannya apabila manfaatnya kesan) iaitu kekal seperti kain dan hamba 
sepertimana telah lalu. Maka keluar dengan manfaat oleh „ain. Maka kalau seorang 
meminjamkan seorang lain seekor kambing untuk susunya atau pokok untuk buahnya 
atau umpama demikian itu tidak sah ia. Kalau dia meminjamkannya seekor kambing 
atau menyerahkan kambing itu kepadanya dan memilikkan dia susunya dan anaknya 
tidak sah. Tidak mendhaman orang yang mengambil kambing itu akan susu dan 
anaknya kerana dia mengambil dengan hibah yang fasid. Dia mendhaman kambing itu 
dengan hukum pinjaman yang fasid.  
 

َو ًِ َ ْعنَى اْاَ ْلأَِة  .إَعاَلةُ َ اِلٌٍَة ِاِ ْدَ ِة اْ َلأٍَة أَْو ذََكٍل ُ َ ّلٍي ِاْلَ اِلٌَِة ِاعَدَِي اْاَ ْ ذُوِل  ًِ ذَِاكَ  (َوتَُ وُز  )
َوٌَْلَ ُ   .َواْاُ َ ّلِي اْاَ ْ  ُوُح َوَزْوُا اْاَ اِلٌَِة َوَ اِاكَُها َكأَْ  ٌَْ تَِعٌَلَها ِ ْ  ُ ْ تَأِْ ِلَها أَْو اْاُ وَصى اَ ُ  َِ ْنفَعَتَِها

، ََل ِ ٌَّ ا ِ ّ ْ  عُِلَف  ِاْافُُ ولِ  ًّ ْ نَِويُّ  . ِاْاَ اِلٌَِة اْْلَْ َلدُ اْاَ ِ ٌُ  َكَ ا قَااَ ُ ااّزْلَكِش َوَ َكتُوا َعْ  إَعاَلِة : قَاَ  اإْلِ
، َواَْو َكاَ  اْاُ ْ تَِعٌُل أَْو اْاُ عَاُل ُ ْنثَى اْ تَنََي اْ تٌَِاًطا   .اْاعَْ ِد ِاْلَ ْلأَِة َوهَُو َكعَْكِ ِ   ََِل َشّكٍ

996. (Harus) meminjamkan jariah untuk berkhidmat kepada perempuan atau lelaki 
mahram jariah itu kerana ketiadaan yang dibimbangkan pada demikian itu. Pada makna 
perempuan dan mahram adalah lelaki yang mamsuh dan suami jariah itu dan 
pemiliknya seperti bahawa dia meminjamnya dari penyewanya atau orang yang 
diwasiatkan baginya akan manfaatnya. Dihubungkan dengan jariah remaja lelaki yang 
kacak sepertimana kata Zarkasyi, apatah pula kepada orang yang diketahui keji 
perangainya. Kata Isnawi : mereka diam dari pinjaman hamba lelaki kepada perempuan 
yang mana ia seperti „akasnya tanpa syak. Kalau peminjam atau yang dipinjam itu 
khunsa tertegah ia kerana cermat.  
 

 َواْ تِعَاَلةُ َوإَِعاَلةُ َكا ٍِل ُ ْ ِلً ا ِصٌَانَةً اَُهَ ا َعْ  ،َوٌُْكَلهُ َكَلاَهةَ تَْنِزٌٍ  اْ تِعَاَلةُ َوإَِعاَلةُ  َْلعٍ أَْصلَ ُ ِاِ ْدَ ةٍ 
ْذََل ِ   .اإْلِ

997. Makruh sebagai karahah tanzih meminjam dan memberi pinjam kepada anak 
akan bapanya untuk khidmat dan meminjam dan memberi pinjam kepada kafir akan 
hamba yang muslim kerana memelihara keduanya dari dihina.  

 
ِعِ  ِْلَنَّها .َ َكَت اْاُ َصنُِّف َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى َعْ  شُُلوِط  َِقٌِّة اْْلَْلَكا ِ : تَْن ٌِ ٌ    ٌَُْشتََلطُ  ًِ اْاُ ِعٌِل ِصّ ةُ تَ َلُّ

ٌِْ   َِ فٍَ  َو َلٍَس  ٌِْل إْذِ  َ ٌِِّدِه، َوَ ْ ُ وٍل َعلَ ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوُ َكاتٍَب  ِ َ ًّ عٌ  ِِإ َاَ ِة اْاَ ْنفَعَِة  َََل تَِصحُّ ِ ْ  َص ِ ، تَ َلُّ
َعاَلةَ و ٌِْ ، ِْلَّ  اإْلِ أَْ  ٌَكُوَ  ُ ْ تَاًلا  َََل ٌَِصحُّ ِ ْ  ُ ْكَلٍه، َوأَْ  ٌَكُوَ  َ اِاًكا ِاَ ْنفَعَِة اْاُ عَاِل َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  َ اِاًكا ِاْلعَ

ٌُْل َ اِاٍك ِاْلَ ْنفَعَِة، َوإِنَّ ا أُ ٌَِح اَ ُ  ٌِْ ،  َتَِصحُّ ِ ْ  ُ ْكتٍِل ََل ِ ْ  ُ ْ تَِعٌٍل، ِْلَنّ ُ َغ إنَّ ا تَِلدُ َعلَى اْاَ ْنفَعَِة دُوَ  اْاعَ
. اَِلْنتِفَاعُ  َََل ٌَْ ِلُك نَْقَ  اإْلِ َاَ ةِ 
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998. Tanbih. Musannif rahimahullah taala diam dari syarat-syarat baki rukun-rukun itu, 
maka disyaratkan pada pemberi pinjam sah tabarru‟nya dan kerana ia tabarru‟ dengan 
mengharuskan manfaat i.e ibahah, maka tidak sah ia dari kanak-kanak dan orang gila 
dan mukatab tanpa izin penghulunya dan orang yang dihijir dengan safih dan muflis, 
dan bahawa dia bebas memilih maka tidak sah ia dari orang yang dipaksa, dan bahawa 
dia pemilik manfaat barang pinjaman itu sekalipun dia tidak memilik „ainnya kerana 
pinjaman hanyalah datang ke atas manfaat bukan „ain, maka sah ia dari penyewa tidak 
dari peminjam kerana dia bukan pemilik manfaat hanya dia diharuskan mengambil 
manfaat maka dia tidak berhak memindahkan pengharusan itu. 
 

ٌِْل ُ عٌٍَّ  َكأَْ  قَاَ   ٍف،  َََل تَِصحُّ ِا َ ٍ ،أََعْلت أََ دَكَُ ا: َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْاُ ْ تَِعٌِل تَْعٌٌٌِ  َوإِْطََلُ  تََصلُّ ًّ  َوََل ِاَص ِ
َوِاْلُ ْ تَِعٌِل إنَا َةُ َ ْ   .َوَ ْ نُوٍ  َوَ ِفٌٍ  إَّل  ِعَْقِد َوِاٌِِّهْي إذَا اَْي تَكُْ  اْاعَاِلٌّةُ ُ َ ّ نَةً، َكأَْ  اْ تَعَاَل ِ ْ  ُ ْ تَأِْ لٍ 

 ِ ٌْ . ٌَْ تَْو ًِ اَ ُ اْاَ ْنفَعَةَ، ِْلَّ  اَِلْنتِفَاَع َلاِ ٌي إاَ
999. Disyaratkan pada tertentu peminjam dan bebas tasarrufnya maka tidak sah ia 
bagi yang tidak tertentu seperti bahawa dia kata : aku pinjamkah kepada seorang dari 
kedua kamu, dan tidak kepada kanak-kanak dan orang gila dan safih melainkan dengan 
akad wali mereka apabila pinjaman itu tidak didhaman, seperti bahawa dia meminjam 
dari orang yang menyewa. Boleh peminjam menggantikan orang yang menyemurnakan 
manfaat baginya kerana ambilan manfaat itu kembali kepadanya. 
 

ْذِ   ًِ اَِلْنتِفَاعِ َكأََعْلتَُك، أَْو  َِطلَ ِِ  َكأَِعْلنًِ َ َي اَْفِظ اْْلَ ِل أَْو  ِْعِلِ  َوإِْ   ٌ َِة اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِاإْلِ َوٌُْشتََلطُ  ًِ ااّصِ
  .َو ًِ َ ْعنَى االّْفِظ اْاِكتَا َةُ َ َي نٌِِّة َوإَِشاَلِة أَْ َلَس ُ ْفِهَ ةٍ . تَأَّ َل أََ دُهَُ ا َعْ  اْْلَ ِل َكَ ا  ًِ اإْلِ َاَ ةِ 

1000. Disyaratkan pada sighah lafaz yang menyedarkan izin pada ambilan 
manfaat seperti “aku pinjamkan kamu”, atau dengan memintanya seperti “pinjamkan 
aku” serta lafaz yang seorang lagi atau perbuatannya, sekalipun terkemudian seorang 
dari keduanya dari yang seorang lagi seperti pada ibahah. Pada makna lafaz adalah 
tulisan yang beserta niat dan isyarat orang bisu yang memahamkan. 
 

أََعْلتُك  ََلِ ً َ ثًََل ِاتَْعِلفَ ُ  ِعَلَِفك أَْو ِاتُِعٌَلنًِ  ََلَ ك  َُهَو إَ اَلةٌ ََل إَعاَلةٌ نََظًلا إاَى اْاَ ْعنَى  َاِ دَةٌ : َواَْو قَاَ  
 َوُ ْؤنَةَ َلدِّ اْاُ عَاِل َعلَى اْاُ ْ تَِعٌِل ِ ْ  َ اِاٍك أَْو ِ ْ  نَْ ِو ُ ْكتٍَل إْ  .ِاَ َهااَِة اْاُ دِّة َواْاِعَوِض تُوِ ُب أُْ َلةَ اْاِ ثْ ِ 

ٌِْ  َكَ ا اَْو َلدّ َعلَى اْاُ ْكتَِلي ٌِْ ،  َِإْ  َلدّ َعلَى اْاَ اِاِك  َاْاُ ْؤنَةُ َعلَ ِه ُ ْؤنَتُ ُ  َتَْلَزُي . َلدّ َعلَ َوَ َلَا  ُِ ْؤنَِة َلدِّ
. إنَّها َعلَى اْاُ ْ تَِعٌلِ : اْاَ اِاَك، ِْلَنَّها ِ ْ  ُ قُوِ  اْاِ ْلِك َوإِْ  َ ااََف اْاقَاِ ً، َوقَاَ  

1001. Kalau dia kata : aku pinjamkan kamu kuda ku” sebagai contoh “untuk 
kamu berikan umpan dengan dengan umpan kamu” atau “untuk kamu pinjamkan aku 
kuda kamu” maka ia sewaan bukannya pinjaman kerana memandang kepada 
maknanya yang fasid kerana jahil tentang tempohannya dan bayarannya mewajibkan 
sewaan seumpama. Kos memulangkan barang pinjaman kena di atas orang yang 
meminjam dari pemilik atau dari umpama penyewa jika dia memulangkan kepadanya. 
Maka jika dia memulangkan ke atas pemilik maka kos itu di atas pemilik sepertimana 
kalau dia memulangkan ke atas penyewa. Keluar dengan kos memulangkannya oleh 
belanjanya maka ia melazimi pemilik, kerana ia daripqda hak-hak pemilikkan sekalipun 
qadhi menyalahinya. Katanya : ianya di atas peminjam. 
 

ٌِْل تَْقٌٌٍِد  َِزَ ٍ   (اْاعَاِلٌّةُ ُ ْطلَقَةً  )َوتَِصحُّ  ٌْنَُهَ ا (َوُ قٌَّدَةً  ُِ دٍّة  )ِ ْ  َغ نَعَْي،  .َكَشْهٍل،  َََل ٌُْفتََلُ  اْاَ اُ   َ
ًَ أَْو . اْاُ َؤقّتَةُ ٌَُ وُز  ٌَِها تَْكِلٌُل اْاُ ْ تَِعٌِل َ ا اْ تَعَاَل اَ ُ   َِإذَا اْ تَعَاَل أَْلً ا ِا ِنَاٍء أَْو ِغَلاٍس َ اَز اَ ُ أَْ  ٌَْ نِ

 َِإْ  . َو ًِ اْاُ ْطلَقَِة ََل ٌَْفعَُ  ذَِاَك إَّل َ ّلةً َواِ دَةً . ٌَْ ِلَس اْاَ ّلةَ  َْعدَ اْْلُْ َل  َ ا اَْي تَْنقَِض اْاُ دّةُ أَْو ٌَْلِ ْي اْاُ ِعٌلُ 
.  قَلََي َ ا  َنَاهُ أَْو َغَلَ  ُ اَْي تَكُْ  اَ ُ إَعادَتُ ُ إَّل  ِِإْذٍ  َ ِدٌٍد، إَّل إْ  َصّلَح اَ ُ  ِااتّْ ِدٌِد َ ّلةً  َْعدَ أُْ َل 
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1002. Sah (pinjaman yang mutlak) tanpa dikaitkan dengan masa (dan 
dikaitkan dengan tempohan) seperti sebulan, maka tidak dibezakan keadaan di antara 
keduanya. Na‟am, pinjaman yang diwaktukan harus peminjam mengulang-ulang apa 
yang dia pinjam untuknya. Maka apabila dia meminjam tanah untuk membuat binaan 
atau menanam pokok harus dia membina atau menanam sekali selepas yang lain 
selama tempohan itu tidak selesai atau pemberi pinjam merujuk. Pada pinjaman yang 
bebas tidak dia lakukan demikian itu melainkan sekali. Maka jika dia mencabut apa 
yang dia bina atau tanam tidak boleh dia mengulanginya melainkan dengan izin yang 
baru, melainkan jika dijelaskan kepadanya dengan boleh mengulang-ulang sekali 
selepas yang lain.  
 

َعاَلةُ ُ ْطلَقَةً أَْي ُ َؤقّتَةً ِاكُّ ٍ ِ ْ  اْاُ ِعٌِل َواْاُ ْ تَِعٌِل ُلُ وعٌ  ًِ اْاعَاِلٌِّة َ تَى َشاَء، ِْلَنَّها َ ائَِزةٌ  َوَ َواٌء أََكانَْت اإْلِ
ٌِْلهِ  ٌِْ ،  َتَْنفَِ ُخ  َِ ا تَْنفَِ ُخ  ِِ  اْاَوَكااَةُ َونَْ ُوَها ِ ْ  َ ْوِت أََ ِدِهَ ا َوَغ   .ِ ْ  ااّطَل َ

1003. Sama sahaja pinjaman itu mutlak atau diwaktukan bagi setiap daripada 
pemberi pinjam dan peminjam merujuk pada pinjaman bila dia hendak, kerana ia suatu 
yang harus dari dua tepi. Maka ia terfasakh dengan apa yang terfasakh wakilan dan 
umpamanya dengannya daripada mati seorang daripada kedua mereka dan selainnya.  
 

َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  ُلُ وعِ اْاُ ِعٌِل َ ا إذَا أََعاَل أَْلً ا ِادَْ ِ  َ ٌٍِّت ُ ْ تََلٍي،  َََل ٌَْلِ ُي اْاُ ِعٌُل  ًِ َ ْوِ ِعِ  ااِّذي دُ َِ  
ًَ ََلِزَ ةٌ ِ ْ  ِ َهتِِهَ ا َ تّى ٌَْندَِلَس أَثَُل اْاَ ْد ُوِ ، إَّل َعْ َب ااذّنَِب، .  ٌِ ِ  ًٌْ ا َعلَى اْاُ ْ تَِعٌِل َلدَُّها،  َِه َواْ تَنََي أَ

َواَُهَ ا . َوهَُو ِ ثُْ  َ  ِّة َ ْلدٍَ   ًِ َطَلِف اْاعُْصعُِا ََل ٌََكادُ ٌَتََ قُّ   ِاْاُ َشاَهدَِة ُ َ ا ََظةً َعلَى ُ ْلَ ِة اْاَ ٌِّتِ 
ُ وعُ قَْ َ  َوْ ِعِ   ًِ اْاقَْ ِل ََل  َْعدَ َوْ ِعِ  َوإِْ  اَْي ٌَُواَل  ِااتَُّلاِب َكَ ا َلّ َ  ُ  ًِ ااّشْلحِ ااّصِ ٌِل، ِ ََل ًا  االُّ

 .ِاْلُ تََواًِّ

1004. Dikecualikan dari rujuk pemberi pinjam itu keadaan apabila dia 
meminjamkan bumi untuk kebumi mayat yang dihormati, maka tidak boleh pemberi 
pinjam itu rujuk pada tempat yang ditanam ia padanya. Tertegah juga di atas peminjam 
memulangkannya. Maka ianya lazim dari pihak keduanya hingga pupus kesan yang 
ditanam itu melainkan „ajbi zanab, iaitu yang seumpama biji sawi pada hujung tulang 
belakang hampir-hampir tidak dapat dipastikan dengan pandangan zahir kerana 
memelihara kehormatan mayat itu. Boleh kedua mereka rujuk sebelum meletakkannya 
didalam kubur tidak selepas meletakkannya sekalipun ia belum ditutupi tanah 
sepertimana ditarjihkan didalam Syarah Saghir, bersalahan Mutawalli. 
 

ُ وعِ  َََل نُِطٌُ   ِِذْكِلَها،  ََ ْ  أََلادََها  ٌِْلِه َ َ ائَِ  َكثٌَِلةً ُ ْ تَثْنَاةً ِ ْ  االُّ َوذََكْلت  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ
َواَِكّ  اْاِهَ َي قَْد قَُصَلْت  . َْلٌَُلاِ ْعَها ِ ْ  تِْلَك اْاكُتُبِ 

1005. Sungguh telah aku sebutkan didalam Syarah Minhaj dan selainnya banyak 
masaalah yang dkecualikan dari rujuk itu maka kita tidak memanjang pada 
menyebutkannya. Maka siapa yang hendakkannya maka rujuklah dari kitab-kitab itu. 
Akan tetapi sungguhnya ceteklah himmah-himmah. 
 

ٌِْ  قَْلَي ذَِاَك  َوإِْ  أََعاَل ِا ِنَاٍء أَْو ِغَلاٍس َواَْو إاَى ُ دٍّة ثُّي َلَ َي  َْعدَ أَْ   َنَى اْاُ ْ تَِعٌُل أَْو َغَلَس،  َِإْ  َشَلَط َعلَ
ٌِْ  ذَِاَك  َِإْ  اْ تَاَلهُ اْاُ ْ تَِعٌُل قَلََي َ ّ انًا َواَِزَ  ُ تَْ ِوٌَةُ . َِإْ  اْ تَنََي قَلَعَ ُ اْاُ ِعٌلُ . اَِزَ  ُ قَْلعُ ُ   َوإِْ  اَْي ٌَْشِلْط َعلَ
 . اْْلَْلِض 

1006. Jika seorang meminjamkan tanah untuk peminjam membuat binaan atau 
menanam pokok walaupun hingga satu tempohan kemudian pemberi pinjam rujuk 
selepas peminjam itu membina atau menanam, maka jika dia syaratkan cabut demikian 
itu ke atas peminjam lazim dia mencabutnya. Maka jika dia enggan pemberi pinjam 
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mencabutnya. Jika dia tidak mensyaratkan demikian itu ke atasnya maka jika peminjam 
memilihnya dia mencabut dengan percuma dan lazim dia meratakan tanah.  
 

ًَ تََ لُّكُ ُ  ِعَْقٍد  ِِقٌَ ٍة ُ ْ تََ ّ  اْاقَْليِ ِ ٌَ  ااتَّ لُِّك، أَْو قَْلِعِ   ٌَْ  ثَََلثَِة أُُ وٍل، َوِه َوإِْ  اَْي ٌَْ تَْل قَْلعَ ُ ُ ٌَِّل اْاُ ِعٌُل  َ
ٌْئًا تُِلَكا َ تّى ٌَْ تَاَل أََ دُهَُ ا َ ا اَ ُ اْ تٌَِاُلهُ .  َِ َ اِ  أَْلِ  نَْقِصِ ، أَْو تَْ ِقٌَتِِ   ِأُْ َلةٍ  .   َِإْ  اَْي ٌَْ تَْل اْاُ ِعٌُل َش

1007. Maka jika dia tidak memilih cabut pemberi pinjam diberi tiga pilihan, iaitu 
memiliknya dengan akad dengan nilai hal keadaan ia dihakkan cabut ketika dia 
memiliknya, atau mencabutnya dengan dhaman imbuh kurangnya, atau 
mengekalkannya dengan sewaan. Maka jika pemberi pinjam itu tidak memilih suatu 
dibiarkan kedua mereka hingga seorang dari mereka memilih apa yang dia berhak pilih.  
 

ٌُْي ِ ْلِكِ  ِ ّ ْ  َشاءَ  َواَْو . َوإِذَا َلَ َي اْاُ ِعٌُل قَْ َ  إْدَلاِك َزْلعٍ اَْي ٌُْعتَْد قَْلعُ ُ اَِزَ  ُ تَْ ِقٌَتُ ُ إاَى قَْلِع ِ . َوِاكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا  َ
ٌٍْ  َكَهَواٍء  َْذًلا إاَى  َعٌَّ  ُ دّةً َواَْي ٌُْدِلْك  ٌَِها ِاتَْقِصٌٍل ِ ْ  اْاُ ْ تَِعٌِل قَلَعَ ُ اْاُ ِعٌُل َ ّ انًا َكَ ا اَْو َ َ َ  نَْ ُو َ 

 .أَْلِ ِ   َنَ ََت  ٌَِها  َِإّ  اَ ُ قَْلعَ ُ َ ّ انًا

1008. Bagi setiap seorang dari mereka jual miliknya kepada orang yang dia 
hendak. Apabila pemberi pinjam rujuk sebelum dapat hasilan tanaman yang tidak 
diadatkan mencabutnya lazim dia mengekalkannya hingga peminjam mencabutnya. 
Kalau dia menentukan satu tempohan dan tidak didapati hasilan padanya kerana cuai 
dari peminjam pemberi pinjam mencabutnya dengan percuma sepertimana kalau 
umpama banjir seperti udara membawa benih kepada buminya maka ia tumbuh 
padanya maka boleh dia mencabutnya dengan percuma. 
 

(  ًَ ٌُْ  اْاُ ْ تَعَاَلةُ  (َوِه ٌِْل اَِلْ تِْعَ اِ  اْاَ أْذُوِ   ٌِ ِ  (َ ْ ُ ونَةٌ َعلَى اْاُ ْ تَِعٌِل  )أَْي اْاعَ  َوإِْ  اَْي ،إذَا تَِلفَْت  ِ َ
ْط َكتَلَِفَها  ِ  ٍَة َ َ اِوٌٍّة ِاَ  َِل  ٌَ ُ  }ٌُفَّلِ َ ةً ( ِِقٌَ تَِها  )َوِ ٌنَئٍِذ ٌَْ َ نَُها . {َعلَى اْاٌَِد َ ا أََ ذَْت َ تّى تَُؤدِّ ، ُ تَقَّوِ

: َوقَاَ  اْ ُ  أَ ًِ َعْصُلوٍ  . َهذَا َ ا َ َزَي  ِِ   ًِ اْْلَْنَوال َواْقتََ اهُ َكََلُي َ ْ يٍ . (ٌَْوَي تَلَِفَها  )َكانَْت أَْو ِ ثِْلٌّةً، 
ًّ  ِاْاِ ثْ ِ  ًُّ . ٌَْ َ ُ  اْاِ ثِْل ٌِْ  اا ُّْ ِك . َوَهذَا هَُو اْاَ اِلي َعلَى اْاقََواِعِد  َُهَو اْاُ ْعتََ دُ . َوَ َل  َعلَ

1009. (Ianya) iaitu „ain yang dipinjam (didhaman di atas peminjam) apabila ia 
binasa tanpa penggunaan yang diizinkan padanya sekalipun dia tidak melampau had 
seperti binasanya dengan malapetaka kerana khabar “di atas tangan apa yang ia ambil 
hingga ia tunaikan”. Ketika itu dia mendhamannya (dengan nilainya) yang diperharga 
barang itu atau yang seumpama (pada hari binasanya). Ini apa yang dijazamkan 
didalam al Anwar dan dituntut oleh kalam sekumpulan ulamak. Kata Ibnu Abi Ashrun : 
mendhaman yang jenis umpama dengan yang seumpama, dan berjalan di atasnya 
Subki. Ini adalah yang berjalan di atas kaedah-kaedah, maka ia yang muktamad.  

 
ٌِْ ، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَأُْ ْذَها ِاٌَْ تَْعِ لََها،  ِِ ََلِف إَكاِف اادّا ِّة قَااَ ُ  ٌِْ  ثٌَِاٌب اَْي تَكُْ  َ ْ ُ ونَةً َعلَ َواَْو اْ تَعَاَل َعْ دًا َعلَ

. اْا َ َِوّي  ًِ  َتَاِوٌ ِ 
1010. Kalau dia meminjam hamba yang ada kain di atasnya tidak adalah kain itu 
didhamankan di atasnya kerana dia tidak mengambilnya untuk menggunakannya, 
bersalahan pelana dabbah. Mengatakannya Bughawi didalam fatwa-fatwanya. 
 

ِ ْلدُ اْْلُْ ِ ٌِّة اْاَ ْنذُوَلِة،  َِإّ  إَعاَلتَ ُ َ ائَِزةٌ َوََل ٌَْ َ نُ ُ : ِ ْنَها . ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  َ َ اِ  اْاعَاِلٌِّة َ َ ائِ ُ : تَْن ٌِ ٌ 
ٌِْ  َوََل َعلَى  .اْاُ ْ تَِعٌُل إذَا تَِلَف  ًِ ٌَِدهِ  َوِ ْنَها اْاُ ْ تَعَاُل ِالّلْهِ  إذَا تَِلَف  ًِ ٌَِد اْاُ ْلتَِهِ  ََل َ َ اَ  َعلَ

ٌْدًا ِ ْ  ُ َ ّلٍي  َتَِلَف  ًِ ٌَِدِه اَْي ٌَْ َ ْن ُ  ًِ اْْلََصّحِ . اْاُ ْ تَِعٌلِ  َ اُي . َوِ ْنَها َ ا اَْو اْ تَعَاَل َص َوِ ْنَها َ ا اَْو أََعاَل اإْلِ
ٌِْت اْاَ اِ  ِاَ ْ  اَ ُ َ  ٌّ  ٌِِ   َتَِلَف  ًِ ٌَِد اْاُ ْ تَِعٌِل اَْي ٌَْ َ ْن ُ  ٌْئًا ِ ْ   َ َوِ ْنَها َ ا اَْو اْ تَعَاَل اْافَِقٌ ُ ِكتَا ًا . َش
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ٌِْهيْ  أَّ ا َ ا تَِلَف  ِاَِلْ تِْعَ اِ  اْاَ أْذُوِ   ٌِِ   َِإنّ ُ ََل ٌَْ َ نُ ُ . َ ْوقُو ًا َعلَى اْاُ ْ ِلِ ٌَ ، ِْلَنّ ُ ِ ْ  ُ ْ لَِة اْاَ ْوقُوِف َعلَ
. ِاْ ِْذِ   ٌِ ِ 

1011. Tanbih. Dikecualikan dari dhaman pinjaman beberapa masaalah. 
Daripadanya : kulit korban nazar maka pinjamannya harus dan peminjam tidak 
mendhamannya apabila ia binasa pada tangannya. Daripadanya barang pinjaman untuk 
gadaian apabila ia binasa pada tangan pemegang gadai tidak ada dhaman di atasnya 
dan tidak di atas peminjam. Daripadanya keadaan kalau dia meminjam haiwan buruan 
dari tanah haram maka ia binasa pada tangannya tidak dia mendhamannya pada yang 
paling sahih. Daripadanya keadaan kalau imam meminjamkan suatu dari baitul mal 
kepada orang yang berhak kepadanya maka ia binasa pada tangan peminjam itu, tidak 
dia mendhamannya. Daripadanya keadaan kalau fakih meminjam kitab yang 
diwakafkan ke atas orang islam kerana ia dari jumlah barang yang diwakafkan ke atas 
mereka. Adapun apa yang binasa dengan penggunaan yang diizinkan padanya maka 
dia tidak mendhamannya kerana izin padanya. 

 
ٌٌْ  َكدَا ٍّة َوأَْلٍض ِاَ اِاِكَها : تَتِّ ةٌ   َْ  أََ ْلتُك أَْو : أََعْلتَنًِ ذَِاَك،  َقَاَ  اَ ُ َ اِاكَُها : اَْو قَاَ  َ ْ   ًِ ٌَِدِه َع

ٌِْلِه َوقَاَ   َ  اْاَ اِاُك، َكَ ا اَْو أََكَ  َطعَاَي َغ كُْنَت أَ َْ تَ  ِاً، َوأَْنَكَل : َغَصْ تنًِ، َوَ َ ْت ُ دّةٌ ِاِ ثِْلَها أُْ َلةٌ ُصدِّ
ٌُْ   ٌَِِ ٌنِِ   ًِ اْْلُواَى. اْاَ اِاكُ  ٌُْ   َاقٌَِةٌ  ٌََُصدُّ  َ ْ   ٌَِِدِه اْاعَ َوََل َ ْعنَى . أ ا إذَا اَْي تَْ ِض ُ دّةٌ ِاِ ثِْلَها أُْ َلةٌ َواْاعَ

.  ِاَهذَا اَِلْ تََِلِف  ًِ ااثّانٌَِةِ 
1012. Tatimmah. Kalau orang yang pada tangannya „ain seperti dabbah dan 
tanah berkata kata kepada pemiliknya : kamu pinjamkan aku demikian itu! maka kata 
pemilik „ain itu kepadanya : bahkan aku sewakan kepada kamu atau kamu rampas dari 
aku, dan telah berlalu satu tempoh yang sabit sewaan bagi seumpamanya dibenarkan 
pemilik itu, sepertimana kalau seorang memakan makanan orang lain dan berkata : 
kamu haruskannya bagi aku, dan pemilk ingkarkannya. Adapun apabila tidak berlalu 
tempoh yang sabit sewaan bagi yang seumpamanya dan „ain itu masih kekal maka 
dibenarkan orang yang „ain itu pada tangannya dengan sumpahnya pada masaalah 
pertama. Tidak ada makna bagi khilaf ini pada yang kedua.  
 

ٌُْ   َاقٌَِةً َواَْي تَْ ِض ُ دّةٌ اََها  َعاَلةَ َوذُو اْاٌَِد اْا َْصَب  َََل َ ْعنَى ِالنَِّزاعِ  ٌَِ ا إذَا َكانَْت اْاعَ َواَْو ادَّعى اْاَ اِاُك اإْلِ
.    َِإْ  َ َ ْت  َذُو اْاٌَِد ُ ِقلٌّ  ِاْْلُْ َلِة ِاُ ْنَكِلَها.أُْ َلةٌ 

1013. Kalau pemilik mendakwa pinjaman dan tuan tangan mendakwa rampasan 
maka tidak ada maka bagi perbalahan itu pada keadaan apabila „ain itu kekal dan belum 
lalu tempoh yang ada sewaan baginya. Maka jika ia berlalu maka tuan tangan itu orang 
yang mengaku dengan sewaan bagi orang yang ingkarkannya.  
 

َ  اْاُ ِعٌُل  ٌَِِ ٌنِِ ، ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُي ااّلدِّ   َواَْو اْ تَْعَ َ  .َواَْو اْ تَلََف اْاُ ِعٌُل َواْاُ ْ تَِعٌُل  ًِ َلدِّ اْاعَاِلٌِّة ُصدِّ
ٌَْ  اْاَ ْهِ  َوَعدَِ ِ  :  َِإْ  قٌَِ  . اْاُ ْ تَِعٌُل اْاعَاِلٌّةَ َ اِهًَل  ُِلُ وعِ اْاُ ِعٌِل اَْي تَْلَزْ  ُ أُْ َلةٌ  ااّ َ اُ  ََل  َْلَ   ٌِِ   َ
ٌل  ِتَْلِك ،َواْْلَْصُ   َقَاُء ااّ ْلَطنَةِ . أُِ ٌَب  ِأَّ  ذَِاَك ِعْندَ َعدَِي تَْ ِلٌِط اْاَ اِاِك َوهُنَا  ِِ ََل ِ ِ   َو ِأَّ  اْاَ اِاَك ُ قَّصِ

ْعََليِ   .اإْلِ

1014. Kalau berselisih pemberi pinjam dan peminjam pada memulangkan 
barang pinjaman dibenarkan pemberi pinjam, kerana asalnya ia tidak dipulangkan. 
Kalau peminjam menggunakan barang pinjaman itu dalam keadaan jahil tentang rujuk 
pemberi pinjam tidak melaziminya sewaan. Maka jika dikatakan : dhaman itu tidak ada 
beza padanya di antara jahil dan tidak jahil! Aku jawab dengan bahawa itu di sisi tidak 
ada kuasa pemilik yang mana ia disini menyalahinya, dan asalnya kekal kuasanya, dan 
dengan bahawa pemilik itu cuai dengan tidak memaklumkan. 
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ٌِْل . ًِ اْا َْصبِ :  َْصٌ  + ِء ظُْلً ا، َوقٌَِ  أَْ ذُهُ ظُْلً ا ِ َهاًلا، َوَشْلًعا اْ تٌََِلٌء َعلَى َ ّ ِ اْا َ ًْ  َوهَُو اُ َةً أَْ ذُ ااّش
 . ََِل َ  ٍّ 

1015. Fasal pada rampasan. Ianya pada lughah : mengambil sesuatu di atas 
jalan zalim, dikatakan : mengambilnya di atas jalan zalim terang-terangan, dan pada 
syara‟ : menguasai hak orang lain tanpa hak. 

 
ْ َ اعِ آٌَاٌت َكقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌْنَكُْي  ِاْا َاِطِ   }: َواْْلَْصُ   ًِ تَْ ِلٌِ ِ  قَْ َ  اإْلِ أَْي ََل ٌَأْكُْ   {َوََل تَأْكُلُوا أَْ َوااَكُْي  َ

ٌْكُْي َ َلاٌي  }:  َوأَْ  َاٌل َكَ  َِل ، َْعُ كُْي َ اَ   َْعٍض  ِاْا َاِط ِ  ٌَْ ا ِ  {إّ  ِدَ اَءكُْي َوأَْ َوااَكُْي َوأَْعَلاَ كُْي َعلَ .  َلَواهُ ااّش
1016. Asal pada pengharamannya sebelum ijmak beberapa ayat seperti firman 
Allah taala “dan jangan kamu makan harta-harta kamu dikalangan kamu dengan batil” 
iaitu janganlah sebahagian kamu makan akan harta sebahagian yang lain dengan batil, 
dan beberapa khabar seperti khabar “sungguhnya darah kamu dan harta kamu dan 
maruah kamu di atas kamu adalah haram”. 
 

ٌِْلِه ٌَظُنُّ ُ َ ااَ ُ  َِإنّ ُ َغْصٌب َوإِْ  اَْي ٌَكُْ   ٌِِ  إثْيٌ  ِ  .َودََ َ   ًِ ااتّْعِلٌِف اْاَ ْذكُوِل َ ا اَْو أََ ذَ َ اَ  َغ ًّ َوقَْوُ  ااّلا ِِع
ٌَْس  .إّ  ااثّا َِت  ًِ َهِذِه ُ ْكُي اْا َْصِب ََل َ ِقٌقَتُ ُ َ ْ نُوعٌ َوهَُو نَاِظٌل إاَى أَّ  اْا َْصبَ :  ثَْي ُ ْطلَقًا َواَ ٌَْقتَِ ً اإْلِ

ٌِْلِه أَْو َ لََس َعلَى  َِلاِشِ   َ َاِصٌب، َوإِْ  اَْي ٌَْنقُْ  ذَِاَك َواَْي ٌَْقِصْد  ُ َلادًا َوإِْ  َكاَ  َغاِا ًا،  َلَْو َلِكَب دَا ّةً ِا َ
. اَِلْ تٌََِلءَ 

1017. Masuk pada ta‟rif yang disebutkan itu keadaan kalau dia mengambil harta 
orang lain yang dia sangkakan hartanya maka ianya rampasan sekalipun tidak ada dosa 
padanya. Kata Rafi‟e: sungguhnya yang sabit pada ini adalah hukum rampasan bukan 
hakikatnya” tertegah  
 

ٌَْلهُ  (َوَ ْ  َغَصَب َ اًَل  ) ًٌّا َوَكاَ   َاقًٌِا  (ِْلََ ٍد  )أَْو َغ َعلَى اْافَْوِل ِعْندَ ااتَّ كُِّ  َوإِْ   (اَِزَ  ُ َلدُّهُ  )َواَْو ِذّ ِ
ٌِْ  َوَ لَّي  ٍ  َكَ  ِّة  ُّلٍ أَْو َكْلٍب ٌُْقتَنَى ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ٌَْل ُ تََ ّوِ ِه، َواَْو َكاَ  َغ َعلَى  }: َعظَُ ْت اْاُ ْؤنَةُ  ًِ َلدِّ

 ُ ٌَ  . {اْاٌَِد َ ا أََ ذَْت َ تّى تَُؤدِّ

1018. (Siapa yang merampas harta) atau selainnya (bagi seorang) walaupun 
zimmi dan ianya masih kekal (lazim dia memulangkannya) dengan segera di sisi 
terboleh, sekalipun besar belanja memulangkannya, walaupun ia tidak dibilang harta 
seperti sebutir gandum atau anjing yang boleh dipelihara, kerana sabda nabi s.a.w.m “di 
atas tangan itu apa yang ia ambil hingga ia menunaikannya”.  
 

ًَ اْا َاِصُب اْاَ اِاَك  َِ فَاَزٍة َواْاَ ْ ُصوُب َ عَ ُ  َِإْ  اْ تََلدّهُ اَْي ٌَُكلّْف أُْ َلةَ اانّْق ِ  ٌَْ  .  َلَْو اَِق َوإِْ  اْ تَنََي  ََوَ عَ ُ  َ
ٌِْ   َِلَ  إْ  اَْي ٌَكُْ  ِانَْقِلِ  ُ ْؤنَةٌ  َواَْو أََ ذَهُ اْاَ اِاُك َوَشَلَط َعلَى اْا َاِصِب ُ ْؤنَةَ اانّْقِ  اَْي ٌَُ ْز، ِْلَنّ ُ ٌَْنقُُ  ِ ْلَك . ٌَدَ

ْصَطْ ِ  اْاَ اِاِك  َِليَء إْ  َعِلَي اْاَ اِاُك  ِِ   ُِ َشاَهدٍَة أَْو إْ  َاِل ثِقَةٍ . نَْفِ  ِ  َوََل ٌَْ َلأُ قَْ َ  . َواَْو َلدّ اْا َاِصُب اادّا ّةَ إِلِ
 .اْاِعْليِ 

1019. Maka kalau perampas itu bertemu si pemilik dipadang dan barang 
rampasan itu ada bersamanya maka jika pemilik itu meminta dia memulangkannya tidak 
diberati dia dengan upah memindahkannya. Maka jika pemilik ituu enggan maka 
perampas itu meletakkannya dihadapannya bebaslah dia jika tidak ada belanja untuk 
memindahkannya. Kalau si pemilik mengambilnya dan mensyaratkan belanja 
pemindahan ke atas perampas tidak harus ia kerana dia memindahkan milik dirinya 
sendiri. Kalau si perampas memulangkan dabbah ke kandang pemilik bebaslah dia jika 
pemilik itu tahukannya dengan nampak atau dikhabarkan orang thiqah. Tidak dia bebas 
sebelum pemilik itu tahu.  
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ٌُْل  َواَْو َغَصَب ِ ْ  اْاُ ودَعِ أَْو اْاُ ْ تَأِْ ِل أَْو اْاُ ْلتَِهِ   َِلَ   ِااّلدِّ إاَى كُّ ِ َ ْ  أََ ذَ ِ ْن ُ ََل إاَى اْاُ ْلتَقَِط، ِْلَنّ ُ َغ
أَْوُ ُهُهَ ا أَنّ ُ ٌَْ َلأُ، ِْلَنُّهَ ا َ أْذُوٌ  اَُهَ ا ِ ْ  . َو ًِ اْاُ ْ تَِعٌِل َواْاُ ْ تَاِي َوْ َها ِ . َ أْذُوٍ  اَ ُ ِ ْ  ِ َهِة اْاَ اِاكِ 
 .ِ َهِة اْاَ اِاِك اَِكنُّهَ ا َ اِ نَا ِ 

1020. Kalau dia merampas dari orang yang menyimpan taruh atau penyewa atau 
pemegang gadai bebaslah dia dengan memulangkan kepada orang yang dia ambil 
darinya, tidak kepada orang yang memungut. Pada orang yang meminjam dan orang 
yang membuat tawar menawar ada dua wajah. Yang paling ada wajah dari keduanya 
bahawa dia bebas kerana keduanya diizinkan dari pihak pemilik akan tetapi mereka 
menjamin.  

 
ءٌ : تَْن ٌِ ٌ  ًْ ٌِْ  اْاَ ْ ُصو َِة  َِ اِاَها َش َوٌُْ تَثْنَى . قَِ ٌّةُ َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ ََل ٌَِ ُب َعلَى اْا َاِصِب َ َي َلدِّ اْاعَ

ًَ َ ا اَْو َغَصَب أََ ةً  ََ َ لَْت  ُِ ّلٍ  ًِ ٌَِدِه ثُّي َلدَّها ِاَ اِاِكَها  َِإنّ ُ ٌَِ ُب  َ ْ أَاَةٌ ٌَِ ُب  ٌَِها َ َي ااّلدِّ اْاِقٌَ ةُ، َوِه
ٌْلُواَِة، ِْلَّ  اْاَ اِ َ   ُِ ّلٍ ََل تُ َاعُ ذََكَلهُ اْاُ ِ بُّ ااّط َِليُّ  ٌِْ  قٌَِ تَُها ِاْلَ  َوَعلَى اْا َاِصِب ااتّْعِزٌُل ِاَ ّ ِ اّاِ : قَاَ   .َعلَ

 .َوََل ٌَْ قُطُ  ِِإْ َلاِء اْاَ اِاكِ . تَعَااَى َواْ تٌِفَاُؤهُ ِاْ َِ ايِ 

1021. Tanbih. Kehendak kalam musannif bahawa tidak wajib di atas perampas 
sesuatu beserta memulangkan „ain rampasan itu dengan keadaannya. Dikecualikan 
satu masaalah, wajib padanya serta memulangkannya oleh nilainya, iaitu keadaan kalau 
dia merampas amah maka amah itu bunting dengan lelaki merdeka pada tangannya, 
kemudian dia memulangkannya kepada pemiliknya, maka wajib di atasnya nilai amah 
itu kerana halangan, kerana amah yang hamil dengan merdeka tidak boleh dijual. 
Menyebutkannya Muhibbu Thabari. Katanya : di atas perampas ituu ta‟zir kerana hak 
Allah taala, dan imam menyempurnakannya. Tidak gugur ia dengan ibra‟ pemilik.  

 
اْْلُواَى َ ا اَْو َغَصَب اَْوً ا َوأَْدَلَ  ُ  ًِ َ ِفٌنٍَة َوَكانَْت  ًِ . َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  ُوُ وِب ااّلدِّ َعلَى اْافَْوِل َ ْ أَاَتَا ِ 

ااثّانٌَِةُ . اُّ ٍة، َوِ ٌَف ِ ْ  نَْزِعِ  َهََلٌك ُ ْ تََلٌي  ًِ ااّ ِفٌنَِة َواَْو ِاْل َاِصِب َعلَى اْْلََصّحِ،  َََل ٌُْنَزعُ  ًِ َهِذِه اْاَ ااَةِ 
أُِ ٌُب  ِأَنّ ُ َزَ ٌ  ٌَِ ٌٌل اُْغتُِفَل . َهذَا ُ ْشِكٌ  َِلْ تِْ َلاِل اْا َْصبِ :  َِإْ  قٌَِ  . تَأِْ ٌُلهُ ِاْ ِْشَهاِد َوإِْ  َطااَ َ ُ اْاَ اِاكُ : 

 .ِالّ ُلوَلِة، ِْلَّ  اْاَ اِاَك قَْد ٌُْنِكُلهُ َوهَُو ََل ٌَْق َُ  قَْواَ ُ  ًِ ااّلدِّ 

1022. Dikecualikan dari wajib memulangkan dengan segera itu dua masaalah. 
Pertamanya : keadaan kalau dia merampas sekeping papan dan memasangnya pada 
kapal dan adalah ia dilautan yang gelora dan ditakuti dari mencabutnya binasa apa 
yang dihormati didalam kapal itu walaupun ia milik si perampas itu, di atas yang paling 
sahih, mak tidak dicabut ia pada keadaan ini. Keduanya : mentakhirkannya untuk 
mengadakan saksi sekalipun pemilik menuntutnya. Maka jika dikatakan : ini musykil 
kerana berterusan rampasan itu! Aku jawab dengan bahawa ia masa yang singkat yang 
dimaafkan kerana dharurat kerana pemilik terkadang ingkarkannya dan dia tidak 
menerima katanya pada pemulangan harta itu. 
 

ِه  (َو  ) ٌْنِِ  َكقَْطيِ ٌَِدِه أَْو ِصفَتِِ  َكنِْ ٌَاِ  َصْنعٍَة ََل نَْقُا قٌَِ تِ ِ  (أَْلُ  نَْقِصِ   )اَِزَ  ُ َ َي َلدِّ َو  ) ،أَْي نَْقُا َع
َواَْو تَفَاَوتَْت اْْلُْ َلةُ  ًِ . ِاُ دِّة إقَاَ تِِ   ًِ ٌَِدِه َواَْو اَْي ٌَْ تَْوِف اْاَ ْنفَعَةَ ( أُْ َلةُ ِ ثِْلِ  ) اَِزَ  ُ َ َي ااّلدِّ َواْْلَْلِ   (

 . اْاُ دِّة َ ِ َ   ًِ كُّ ِ  َْعٍض ِ ْ  أَْ عَاِض اْاُ دِّة أُْ َلةَ ِ ثِْلِ   ٌِ ِ 

1023. Melazimi perampas beserta memulangkan harta rampasa itu (imbuh 
kurangnya) iatu kurang „ainnya seperti putus tangannya, atau sifatnya seperti lupa 
pertukangan, tidak kurang nilainya, (dan) melaziminya serta memulangkan dan imbuh 
itu (sewaan seumpamanya) bagi tempoh harta rampasan itu berada pada tangannya 
sekalipun dia tidak menyempurnakan manfaatnya. Kalau sewaannya tidak sama 
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didalam tempoh itu dia mendhaman pada setiap juzuk daripada juzuk-juzuk tempoh itu 
akan sewaan seumpamanya padanya.  
 

َوإِذَا َوَ  َْت أُْ َلتُ ُ  َدََ لَ ُ نَْقٌا  َِإْ  َكاَ   َِ  َِب اَِلْ تِْعَ اِ  َكلُْ ِس ااثّْوِب َوَ َب َ َي اْْلُْ َلِة أَْلشُ ُ َعلَى اْْلََصّحِ، 
ٌِْل اَِلْ تِْعَ اِ  َكأَْ  َغَصَب َعْ دًا  َنَقََصْت قٌَِ تُ ُ  ِ  ٍَة َ َ اِوٌٍّة َك ُقُوِط عُْ ٍو  َِ َلٍض َوَ َب  َوإِْ  َكاَ   َِ  ٍَب َغ
ًٌْ ا ثُّي اْْلُْ َلةُ ِ ٌنَئٍِذ ِاَ ا قَْ َ  ُ دُوِث اانّْقِا أُْ َلةُ ِ ثِْلِ  َ ِلًٌ ا َوِاَ ا  َْعدَهُ أُْ َلةُ ِ ثِْلِ   َ َي اْْلُْ َلِة اْْلَْلُ  أَ

 َوإِْطََلُ  اْاُ َصنِِّف َشاِ ٌ  ِاذَِاَك كُلِّ ِ . َ ِعٌ ًا

1024. Apabila sewaan itu wajib kemudian masuk padanya kekurangan maka jika 
ianya dengan sebab penggunaan seperti pakai kain wajib serta sewaan itu oleh 
imbuhnya di atas yang sahih, jika ianya dengan sebab selain penggunaan seperti 
bahawa dia merampas hamba maka kurang niainya dengan malapetaka seperti gugur 
anggotanya dengan sebab sakit wajib serta sewaan itu oleh imbuh juga, kemduian 
ketika itu sewaan itu bagi apa yang sebelum terjadi kurang sewaan seumpamanya 
dalam keadaan dia tidak „aib dan bagi apa yang selepasnya dalam keadaan dia „aib. 
Itlak musannif meliputi demikian itu semuanya.  
 

ُ  ِعْندَ اْا َاِصِب  ِ  ٍَة أَْو إتََْلٍف كُلِِّ  أَْو  َْعِ ِ   ( َِإْ  تَِلَف  ) ْ َ اعِ  (َ ِ نَ ُ  )اْاَ ْ ُصوُب اْاُ تََ ّوِ أَّ ا . اْا َاِصُب  ِاإْلِ
ِ  َكَ  ِّة  ُّلٍ َوَكْلٍب ٌُْقتَنَى َوِزْ ٍ  َوَ َشَلاٍت َونَْ ِو ذَِاَك  َََل ٌَْ َ نُ ُ  ٌُْل اْاُ تََ ّوِ ْ ِ  قَْد َغِلَي . َغ َواَْو َكاَ  ُ ْ تَِ  ُّ ااّزِ

 .َعلَى نَْقِلِ  أُْ َلةً اَْي ٌُوِ ْ َها َعلَى اْا َاِصبِ 

1025. (Maka jika binasa) barang rampasan yang dibilang harta di sisi perampas 
dengan malapetaka atau dibinasakan, semuanya atau sebahagiannya, perampas itu 
(mendhamannya) dengan ijmak. Adapun yang tidak dibilang harta seperti sebutir 
gandum dan anjing yang dibela dan najis haiwan dan serangga dan umpama demikian 
itu maka dia tidak mendhamannya. Kalau orang yang berhak kepada najis haiwan telah 
membayar upah di atas memindahkannya tidak ia mewajibkannya ke atas si perampas. 
 

ِ  إذَا تَِلَف َ َ ائُِ   ٍ ثُّي أَْ لََي أَْو : َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  َ َ اِ  اْاُ تََ ّوِ ًّ ًُّ َ اَ  ُ ْ ِلٍي أَْو ِذّ ِ ِ ْنَها َ ا اَْو َغَصَب اْاَ ْل ِ
َ ا اَْو َغَصَب َعْ دًا َوَ َب قَتْلُ ُ : َوِ ْنَها  . َواَْو َكاَ   َاقًٌِا َوَ َب َلدُّهُ .عُِقدَْت اَ ُ ِذّ ةٌ  َْعدَ ااتّلَِف  َِإنّ ُ ََل َ َ ا َ 

َ ا اَْو قُتَِ  اْاَ ْ ُصوُب  ًِ ٌَِد اْا َاِصِب : َوِ ْنَها . ِاَ ّ ِ اّاِ تَعَااَى  ِِلدٍّة أَْو نَْ ِوَها  َقَتَلَ ُ  َََل َ َ اَ  َعلَى اْْلََصّحِ 
َء َعلَى اْا َاِصِب، ِْلَّ  اْاَ اِاَك أََ ذَ  َدَاَ ُ  ًْ . قَااَ ُ  ًِ اْا َْ لِ . َواْقتَّا اْاَ اِاُك ِ ْ  اْاقَاتِِ   َِإنّ ُ ََل َش

1026. Dikecualikan beberapa masaalah dari dhaman barang yang dibilang harta 
apabila ia binasa. Daripadanya keadaan kalau harbi merampas harta orang islam atau 
zimmi kemudian dia islam atau diakadkan zimmah baginya selepas binasanya maka 
tidak ada dhaman. Kalau ianya kekal wajib memulangkannya. Daripadanya keadaan 
kalau dia merampas hamba yang wajib dibunuh kerana hak Allah taala dengan sebab 
riddah atau umpamanya maka dia membunuhnya maka tidak ada dhaman, di atas yang 
paling sahih. Daripadanya keadaan kalau dibunuh hamba rampasan pada tangan 
perampas dan pemilik mengambil qisas dari pembunuhnya maka tidak ada suatu di atas 
perampas, kerana pemilik telah mengambil gantinya. Mengatakannya didalam al Bahr. 
 

ًٌّ اَِكنّ ُ َ أُْ وذٌ ِ ْ   َاِب أَْواَى، َوِاذَا قُْلت أَْو " تَِلَف " قَْوُ  اْاُ َصنِِّف : تَْن ٌِ ٌ  ََل ٌَتَنَاَوُ  َ ا إذَا أَتْلَفَ ُ هَُو أَْو أَْ نَ ِ
إتََْلٌف اَِكنّ ُ اَْو أَتْلَفَ ُ اْاَ اِاُك  ًِ ٌَِد اْا َاِصِب أَْو أَتْلَفَ ُ َ ْ  ََل ٌَْعِقُ  أَْو َ ْ  ٌََل  َطاَعةَ اْْلَْ ِل  ِأَْ ِل اْاَ اِاِك  َِلَ  

  .ِ ْ  ااّ َ ا ِ 
1027. Tanbih. Kata musannif “telah binasa” tidak mencakup keadaan apabila dia 
atau seorang ajnabi membinasakannya, akan tetapi ia difaham dari bab utama. Kerana 
ini aku katakan “atau dibinasakan” akan tetapi kalau pemiliknya membinasakannya hal 
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keadaan ia pada tangan perampas atau membinasakannya orang yang tidak berakal 
atau orang yang berpendapat wajib taat perintah dengan perintah si pemilik itu bebaslah 
dia dari dhaman.  
 

نَعَْي اَْو َصاَ  اْاَ ْ ُصوُب َعلَى اْاَ اِاِك  َقَتَلَ ُ دَْ عًا ِاِصٌَاِاِ  اَْي ٌَْ َلأْ اْا َاِصُب َ َواًء أََعِلَي أَنّ ُ َعْ دُهُ أَْي ََل، ِْلَّ  
تََْلَف  َِهِذِه اْاِ َهِة َكتَلَِف اْاعَْ ِد نَْفِ ِ ، َوَ َلَا  ِقَْوِانَا ِعْندَ اْا َاِصِب َ ا اَْو تَِلَف  َْعدَ ااّلدِّ  َِإنّ ُ ََل َ َ اَ ،  اإْلِ

1028. Na‟am, kalau yang dirampas menerkam pemilik maka dia membunuhnya 
kerana menolak terkamannya itu tidak lepas si perampas, samaada pemilik itu tahu 
bahawa dia hambanya atau tidak, kerana pembinasaan dengan pihak ini sama seperti 
hamba itu membinasakan dirinya sendiri. Keluar dengan kata kita “di sisi perampas” 
oleh keadaan kalau dia binasa selepas riddah maka tidak ada dhaman.  
 

َواْ تُثْنَِى ِ ْ  ذَِاَك َ ا اَْو َلدّهُ َعلَى اْاَ اِاِك  ِِإَ اَلٍة أَْو َلْهٍ  أَْو َوِدٌعٍَة َواَْي ٌَْعلَْي اْاَ اِاُك  َتَِلَف ِعْندَ اْاَ اِاِك،  َِإّ  
 .َ َ انَ ُ َعلَى اْا َاِصِب، َوَ ا اَْو قُتَِ   َْعدَ ُلُ وِعِ  إاَى اْاَ اِاِك  ِِلدٍّة أَْو ِ نَاٌٍَة  ًِ ٌَِد اْا َاِصِب  َِإنّ ُ ٌَْ َ نُ ُ 

1029. Dikecualikan dari demikian itu keadaan kalau dia memulangkannya ke 
atas pemilik dengan sewaan atau gadaian atau wadhiah, dan pemilik itu tidak tahu 
maka ia binasa di sisi pemilik itu, maka dhamannya di atas perampas, dan keadaan 
kalau dia dibunuh selepas kembalinya kepada pemilik dengan sebab riddah atau 
jenayah pada tangan perampas, maka dia mendhamannya. 
 

ٌٌْ  أَْو َوْزٌ  َوَ اَز ااّ لَُي  ٌِِ  . َ ْوُ ودٌ  (ِ ثٌْ    ِِ ثِْلِ  إْ  َكاَ  اَ ُ  )َوٌُْ َ ُ  َ ْ ُصوٌب تَِلَف  ًُّ َ ا َ َصَلهُ َك َواْاِ ثِْل
َكَ اٍء َواَْو أَْغلَى َوتَُلاٍب َونَُ اٍس َوِ ْ ٍك َوقُْطٍ  َوإِْ  اَْي ٌُْنَزْع َ  ُّ ُ َودَقٌٌِ  َونَُ ااَةٌ َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  ااّصََلحِ، َوإِنَّ ا 

ٌْكُْي  }: َ ِ َ   ِِ ثِْلِ  ِْلٌَِة  ٌي، َوَ ٌَأْتًِ َكاْاَ ْذُلوعِ { ََ ْ  اْعتَدَ  َعلَ ، َوِْلَنّ ُ أَْقَلُب إاَى ااتّاِاِف َوَ ا َعدَا ذَِاَك ُ تَقَّوِ
 َواْاَ ْعدُوِد َوَ ا ََل ٌَُ وُز ااّ لَُي  ٌِِ  َكَ ْعُ وٍ  َوَغاِاٌٍَة َوَ ِعٌٍب،

1030. Didhaman barang rampasan yang binasa (dengan yang seumpamanya 
jika ia punya umpama) yang ujud. Yang jenis umpama itu apa yang dihad oleh sukat 
atau timbang dan harus salam padanya seperti air walaupun digelegakkan, dan tanah 
dan tembaga dan kasturi dan kapas sekalipun belum dibuangkan bijinya, dan tepung 
dan antah suatu yang diayak sepertimana kata Ibnu Sholah. Dia mendhamannya 
dengan seumpamanya hanya kerana ayat “maka siapa yang melampau di atas kamu. . . 
” dan kerana ia lebih dekat dengan yang binasa. Apa yang selain demikian itu barang 
yang diperharga. Akan datang ia, seperti yang dihasta dan dibilang dan apa yang tidak 
harus salam padanya seperti makjun dan ghaliyah75 dan barang yang „aib.  
 

َوأُْوِلدَ َعلَى ااتّْعِلٌِف اْا ُلُّ اْاُ ْ تَِلطُ  ِااّشِعٌِل  َِإنّ ُ ََل ٌَُ وُز ااّ لَُي  ٌِِ  َ َي أَّ  اْاَواِ َب  ٌِِ  اْاِ ثُْ ، ِْلَنّ ُ أَْقَلُب إاَى 
َوأَِ ٌُب  ِأَّ  إٌَ اَب َلدِّ ِ ثِْلِ  ََل ٌَْ تَْلِزُي َكْونَ ُ ِ ثِْلًٌّا َكَ ا  ًِ إٌَ اِب َلدِّ .  ٌَُْ َلُا اْاقَْدُل اْاُ َ قُّ  ِ ْنُهَ ا! ااتّاِافِ 

ٌِْ   َِ اِاِهَ ا، َوَلدُّ  ٌِْ  اْا َاقٌَِ ِي  ًِ اْاقَْلِض، َو ِأَّ  اْ تِنَاَع ااّ لَِي  ًِ ُ ْ لَتِِ  ََل ٌُوِ ُب اْ تِنَاَع ُ  ًِ ُ ْزأَ ِ ثِْ  اْاُ تَقَّوِ
ٌِْهَ ا َوااّ لَُي  ٌِِهَ ا َ ائِزٌ   . اْاِ ثِْ  إنَّ ا هَُو  ِاانَّظِل إاَ

1031. Didatangkan ke atas ta‟rif itu akan gandum yang dicampurkan dengan 
syai‟er maka tidak harus salam padanya serta bahawa yang wajib padanya adalah yang 
seumpamanya kerana dia lebih dekat kepada yang binasa maka, maka dikeluarkan 
kadar yang pasti daripada keduanya! Aku jawab dengan bahawa mewajibkan 
pemulangan seumpamanya tidak melazimi keadaannya jenis umpama sepertimana 
pada mewajibkan pemulangan yang seumpama barang yang diperharga pada hutang, 
dan dengan bahawa tertegah salam pada keseluruhannya tidak mewajibkan 

                                                 
75

. sejenis wangian. 
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tertegahnya pada dua juzuknya yang masih kekal dengan keadaan keduanya, dan 
pemulangan yang seumpama hanyalah dengan tilikkan kepada keduanya yang mana 
salam pada keduanya adalah harus. 
 

ًّ  ِِ ثِْلِ   ًِ أَّيِ َ َكا  َ ّ   ِ ِ  ًَ اَ ُ قٌَِ ةٌ،  َلَْو أَتْلََف َ اًء .َوٌَْ َ ُ  اْاِ ثِْل ًّ  ِِ ثِْلِ  إذَا  َِق  َوإِنَّ ا ٌَْ َ ُ  اْاِ ثِْل
ُي ِ ثِْلًٌّا .  َِ فَاَزٍة َ ثًََل ثُّي اْ تََ عَا ِعْندَ نَْهٍل َوَ  َْت قٌَِ تُ ُ  ِاْاَ فَاَزةِ  ً ا أَْو ِ ثِْلًٌّا أَْو اْاُ تَقَّوِ ًُّ ُ تَقَّوِ َواَْو َصاَل اْاِ ثِْل

ٌَْلً ا أَْو ااّشاِة اَْ ً ا ثُّي تَِلَف َ ِ نَ ُ  ِِ ثِْلِ ، إَّل أَْ  ٌَكُوَ  اْْلَ ُل أَْكثََل قٌَِ ةً  ْ ِ ِي َش َكَ ْعِ  اادّقٌِِ  ُ ْ ًزا أَْو ااّ ِ
 ِ ٌْ ٌْ ِ .  ٌََْ َ ُ   ِِ   ًِ ااثّانًِ َو ِِقٌَ تِِ   ًِ اْْلَ َل ٌَْ  اْاِ ثْلَ ُي  .َواْاَ اِاُك  ًِ ااثّانًِ ُ َ ٌٌّل  َ أَّ ا اَْو َصاَل اْاُ تَقَّوِ

ًٌّ  ٌََِ ُب  ٌِِ  أَْقَصى اْاِقٌَِي َكَ ا ٌُْؤَ ذُ ِ ّ ا َ لّ  ً ا َكِإنَاِء نَُ اٍس ِصٌَغ ِ ْن ُ ُ ِل . ُ تَقَّوِ
1032. Dia mendhaman yang jenis umpama dengan yang seumpamanya pada 
mana-mana tempat ia jatuh padanya. Hanyalah dia mendhaman yang jenis umpama 
dengan seumpamanya apabila kekal nilai baginya, maka kalau dia membinasakan air 
dipadang sebagai contoh kemudian kedua mereka berhimpun di sisi sungai wajib 
nilainya pada padang. Kalau barang yang jenis umpama menjadi barang yang 
diperharga atau menjadi jenis umpama yang lain, atau barang yang diperharga menjadi 
barang yang jenis umpama seperti tepung menjadi roti atau bijan menjadi minyak atau 
kambing menjadi daging kemudian ia binasa dia mendhamannya dengan yang 
seumpamanya melainkan bahawa yang satu lagi lebih tinggi nilainya maka dia 
mendhaman dengannya pada yang kedua dan dengan nilainya pada dua yang lain. 
Pemilik diberi pilih di antara dua yang jenis seumpama pada yang kedua. Adapun kalau 
barang yang diperharga menjadi barang diperharga seperti bejana tembaga ditempa 
perhiasan darinya maka wajib padanya oleh nilai yang tertinggi sepertimana difaham 
dari apa yang telah lalu. 
 

ٌِْ  أَْو ُوِ دَ  ِأَْكثََل  ٌِْد اْاُوُ وِد َ ا إذَا  َقَدَ اْاِ ثُْ  ِ  ًّا أَْو َشْلًعا َكأَْ  اَْي ٌُوَ ْد  َِ َكاِ  اْا َْصِب َوََل َ َوااَ َوَ َلَا  ِقَ
ِ، ِْلَّ   ِ ْ  ثََ ِ  ِ ثِْل ِ  ًّ ًُّ ِ ْ  ِ ٌِ  َغْصٍب إاَى ِ ٌِ   َْقِد اْاِ ثِْل  ٌََْ َ ُ   ِأَْقَصى قٌَِِي اْاَ َكاِ  ااِّذي َ ّ   ِِ  اْاِ ثِْل

يِ  ٌِْ   ًِ ُوُ وِب تَْ ِلٌِ ِ   ٌََْلَزُ  ُ ذَِاَك َكَ ا  ًِ اْاُ تَقَّوِ َوََل نََظَل إاَى َ ا  َْعدَ اْافَْقِد َكَ ا ََل . ُوُ ودَ اْاِ ثِْ  َك َقَاِء اْاعَ
يِ  ُل، َوإَِّل . نََظَل إاَى َ ا  َْعدَ تَلَِف اْاُ تَقَّوِ َوُصوَلةُ اْاَ ْ أَاَِة إذَا اَْي ٌَكُْ  اْاِ ثُْ  َ ْفقُودًا ِعْندَ ااتّلَِف َكَ ا َصّوَلهُ اْاُ َ ّلِ

.  َ ِ َ  اْْلَْكثََل ِ ْ  اْا َْصِب إاَى ااتّلَفِ 
1033. Keluar dengan kait “yang ujud” keadaan apabila tidak kedapatan 
seumpamanya pada hissi atau syara‟ seperti bahawa ia tidak ditemui pada tempat 
rampasan dan tidak sekitarnya atau didapati dengan lebih dari harga seumpama maka 
dia mendhaman dengan setinggi-tinggi harga tempat yang jatuh yang seumpama itu 
padanya, mula dari ketika rampas hingga ketika luput yang seumpama itu kerana ujud 
yang seumpamanya seperti kekal „ainnya pada wajib menyerahkannya, maka demikian 
itu melaziminya sepertimana pada benda yang diperharga. Tidak ada tilikkan kepada 
apa yang selepas luputnya sepertimana tidak ada tilikkan kepada apa yang selepas 
binasa barang yang diperharga itu. Rupa masaalah ini apabila yang seumpama itu tidak 
luput di sisi binasa harta rampasan sepertimana yang digambarkan oleh Muharrar. Jika 
tidak, dia mendhaman yang paling banyak mula dari rampas hingga binasanya.  
 

ً ا  ٌََْلَزُ  ُ قٌَِ تُ ُ إْ  تَِلَف  ِِإتََْلفٍ  ( ِِقٌَ تِِ  إْ  اَْي ٌَكُْ  اَ ُ ِ ثٌْ   )ٌَْ َ ُ  اْاَ ْ ُصوَب  (أَْو  ) أَْو   ِأَْ  َكاَ  ُ تَقَّوِ
ٌَْلهُ َواَْو ُ َكاتَ ًا َوُ ْ تَْواَدَةً   (اْا َْصِب إاَى ٌَْوِي  )أَْي ِ ٌِ   (أَْكثََل َ ا َكانَْت ِ ْ  ٌَْوِي  ) ِدُونِِ ، َ ٌََوانًا َكاَ  أَْو َغ

ٌَادَِة  ٌََْ َ ُ  ااّزائِدَ  (ااتّلَِف  )أَْي ِ ٌِ   ٌِْ  َ اَ  ااّزِ ِ  ااّلدِّ َعلَ  َواْاِعْ َلةُ  ًِ ذَِاَك .َوإِْ  َزادَ َعلَى ِدٌَِة اْاُ ّلِ ِاتََو ُّ
 .َوإَِّل  ٌََتِّ  ُ َكَ ا  ًِ اْاِكفَاٌَِة اْعتِ َاُل نَْقِد أَْكثَِل اْْلَْ ِكنَةِ .  ِنَْقِد َ َكاِ  ااتّلَِف إْ  اَْي ٌَْنقُْل ُ 
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1034. (atau) dia mendhaman barang yang dirampas (dengan nilainya jika ia 
tidak punya umpama) dengan bahawa ia barang yang diperharga, maka melazimi dia 
nilainya jika ia binasa dengan dibinasakan atau dengan selainnya, haiwan adalah ia 
atau selainnya walaupun mukatab dan mustauladah (akan yang paling tinggi nilai 
yang didapati mula dari hari) iaitu ketila (rampas hingga kehari) iaitu ketika (binasa) 
sekalipun ia lebih di atas diat orang merdeka kerana pemulangan itu mengadap ke 
atasnya ketika lebihnya maka dia mendhaman yang lebih itu. Perkiraan pada demikian 
itu dengan duit tempat binasa jika dia tidak memindahkannya. Jika tidak, maka ada 
wajah sepertimana didalam al Kifayah mengiktibarkan duit yang paling tinggi pada 
tempat-tempat itu. 
 

ٌُْلهُ ِ ْ  َلقٌٍِ ، َواََها أَْلٌ  ُ قَدٌّل  َوتُْ َ ُ  أَْ عَاُ  ُ  َِ ا نَقََا ِ ْ  اْْلَْقَصى إَّل إْ  أُتِْلفَْت  ِأَْ  أَتْلَفََها اْا َاِصُب أَْو َغ
ٌْ ِ . ِ ْ  ُ ّلٍ َكٌٍَد َوِلْ  ٍ  ٌِْ  ِ ّ ا نَقََا َونِْصُف قٌَِ تِِ  َِلْ تَِ اعِ ااّش ََه  َلَْو نَقََا  ِقَْطِعَها ثُلُثَا .  ٌَُْ َ ُ   ِأَْكثَِل اْْلَْ َل

نَعَْي إْ  قََطعََها اْاَ اِاُك َ ِ َ  اْا َاِصُب ااّزائِدَ َعلَى اانِّْصِف . قٌَِ تِِ  اَِزَ اهُ اانِّْصُف  ِاْاقَْطيِ َواا ُّدُُس  ِاْا َْصبِ 
ْ ِ  َواْاُ ْنفَِصلَِة َكاْاَواَِد َ ْ ُ ونَةٌ َعلَى اْا َاِصِب َكاْْلَْصِ  َوإِْ  ِاَي ٌَْطلُْ َها . َقَطْ   َوَزَوائِدُ اْاَ ْ ُصوِب اْاُ تِّصلَِة َكااّ ِ

 .اْاَ اِاُك  ِااّلدِّ 

1035. Didaman juzuk-juzuk harta rampasan dengan apa yang kurang dari 
setinggi-tinggi nilainya, melainkan jika ia dibinasakan dengan bahawa perampas atau 
orang lain membinasakannya dari hamba yang dirampas dan ada baginya imbuhan 
yang dikadarkan daripada orang merdeka seperti tangan dan kaki, maka didhaman ia 
dengan yang paling tinggi daripada dua perkara, daripada apa yang kurang dan 
setengah nilainya, kerana berhimpun dua yang sama. Maka kalau kurang dua pertiga 
nilainya dengan sebab dipotong juzuknya melazimi perampas itu setengah dengan 
sebab potong dan satu perenam dengan sebab rampasan.  Na‟am, jika pemilik 
memotongnya perampas mendhaman apa yang lebih di atas setengah sahaja. 
Tambahan-tambahan nilai barang rampasan yang berhubung seperti gemuk dan yang 
tercerai seperti anak didhaman di atas perampas, sama seperti asalnya, sekalipun 
pemilik tidak menuntut dipulangkan. 
 

ٌي أُتِْلَف  ََِل َغْصٍب  ِِقٌَ تِِ  َوْقَت تَلٍَف، ِْلَنّ ُ  َْعدَهُ َ ْعدُويٌ  َوَ َ اُ  ااّزائِِد  ًِ اْاَ ْ ُصوِب إنَّ ا َكاَ  . َوٌُْ َ ُ  ُ تَقَّوِ
َواَْو أَتْلََف َعْ دًا ُ  َنًٌِّا اَِزَ  ُ تََ اُي قٌَِ تِِ  أَْو أََ ةً ُ  َنٌَِّةً اَْي ٌَْلَزْ  ُ َ ا َزادَ َعلَى قٌَِ تَِها  . ِاْا َْصِب َواَْي ٌُوَ ْد هُنَا

َوقَِ ٌّتُ ُ أَّ  .  َِ  َِب اْاِ نَاِء َعلَى اانّّاِ اْاُ ْ تَاِل  ًِ ااّلْوَ ِة، ِْلَّ  اْ تَِ اَع ُ ِ ْنَها ُ َ ّلٌي ِعْندَ َ ْوِف اْاِفتْنَةِ 
 َِإْ  تَِلَف  ِِ َلاٌَِة ِ نَاٌٍَة َ ِ َ   ِاْْلَْقَصى ِ ْ  اْاِ نَاٌَِة إاَى ااتّلَِف، ِْلَنّا إذَا اْعتَ َْلنَا . اْاعَْ دَ اْْلَْ َلدَ اْاَ َ َ  َكذَِاكَ 

تََْلِف أَْواَى . اْْلَْقَصى  ًِ اْا َْصِب  َِفً نَْفِس اإْلِ
1036. Didhaman barang yang diperharga yang dibinasakan tanpa rampasan 
dengan nilainya pada waktu binasa kerana ia selepasnya dikira tidak ujud. Dhaman apa 
yang lebih pada barang rampasan hanyalah dengan sebab rampas yang mana ia tidak 
didapati disini. Kalau dia membinasakan hamba yang pandai menyanyi melaziminya 
nilainya yang sempurna, atau amah yang pandai menyanyi tidak melaziminya apa yang 
lebih di atas nilainya dengan sebab nyanyian itu di atas nas yang dipilih didalam 
Raudhah, kerana mendengar nyanyian darinya haram di sisi takutkan fitnah. 
Kehendaknya bahawa hamba yang remaja yang kacak seperti itu. Maka jika ia binasa 
dengan melarat jenayah dia mendhaan dengan yang paling tinggi mula dari jenayah 
hingga binasanya, kerana kita apabila mengiktibarkan yang paling tinggi pada rampasan 
maka pada diri pembinasaan terutama. 
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ٌِْت َوااثّانًِ إَّل  َِكْ ِل : تَتِّ ةٌ  ٌٍْت أَْو ِدٌنَاٌل  ًِ َ ْ  ََلٍة، َواَْي ٌَْ ُلْا اْْلَّوُ  إَّل  َِهْدِي اْا َ اَْو َوقََي  َِصٌٌ   ًِ  َ
ٌنَاِل َوإَِّل َغِلَي  ٌِْت َواْاَ ْ  ََلِة  َََل غُْلَي َعلَى َ اِاِك اْافَِصٌِ  َواادِّ اْاَ ْ  ََلِة  َِإْ  َكاَ  اْاُوقُوعُ  ِتَْفِلٌِط َصاِ ِب اْا َ
اْْلَْلَ ،  َِإْ  َكاَ  اْاُوقُوعُ  ِتَْفِلٌِطِهَ ا  َاْاَوْ  ُ َكَ ا قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ أَنّ ُ إنَّ ا ٌَْ َلُي اانِّْصَف َِلْشتَِلاِكِهَ ا  ًِ 

. ااتّْفِلٌِط َكاْاُ تََصادَِ ٌ َ 
1037. Tatimmah. Kalau jatuh anak unta kedalam sebuah rumah atau dinar 
kedalam tempat dakwat dan tidak boleh dikeluarkan yang pertama itu melainkan 
dengan diruntuhkan rumah itu dan yang kedua melainkan dengan dipecahkan bekas 
dakwat itu maka jika jatuhnya itu dengan kecuaian tuan rumah dan bekas dakwat maka 
tidak ada bayaran di atas pemilik anak unta dan dinar itu. Jika tidak dia membayar 
imbuhnya. Maka jika jatuhnya itu dengan kecuaian kedua mereka maka wajahnya 
sepertimana kata Mawardi bahawa dia hanya membayar setengah kerana mereka 
bersyarikat pada cuai, sama seperti dua orang yang berlanggar.  
 

ثُّي إْ  . َواَْو أَْدَ لَْت  َِهٌَ ةٌ َلأَْ َها  ًِ قِْدٍل َواَْي تَْ ُلْا إَّل  َِكْ ِلَها كُِ َلْت ِاتَْ ِلٌِصَها َوََل تُْذ َُح اْاَ أْكُواَةُ ِاذَِاكَ 
ٌِْ  اْْلَْلُ  ِاتَْفِلٌِطِ ،  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  َ عََها  َِإْ  تَعَدّ  َصاِ ُب اْاِقْدِل  َِوْ ِعَها  َِ ْوِ يٍ ََل َ ّ  اَ ُ  َصِ  ََها َ اِاكَُها  َعَلَ

َواَْو تَعَدّ  كُ ٌّ ِ ْ  َ اِاِك اْاِقْدِل .  ٌِِ  أَْو اَ ُ  ٌِِ  َ  ٌّ اَِكنّ ُ قَدََل َعلَى دَْ يِ اْا َِهٌَ ِة  َلَْي ٌَْد َْعَها  َََل أَْلَ  اَ ُ 
. َواْا َِهٌَ ِة  َُ ْكُ  ُ ُ ْكُي َ ا َ ّل َعْ  اْاَ اَوْلِديُّ 

1038. Kalau bahimah memasukkan kepalanya kedalam periuk dan tidak keluar 
ia melainkan dengan dipecahkan periuk itu dipecahkan ia untuk melepaskannya. Tidak 
disembelih haiwan yang boleh dimakan untuk demikian itu.  Kemudian jika pemilik 
bahimah itu ada bersamanya maka di atasnya imbuh kerana cuainya, maka jika dia 
tidak ada bersamanya maka jika tuan periuk itu cuai dengan meletakkannya pada 
tempat yang dia tidak ada hak padanya atau dia ada hak padanya akan tetapi mampu 
menolak bahimah itu maka dia tidak menolaknya maka tidak ada imbuhan baginya. 
Kalau setiap dari pemilik periuk dan bahimah itu melampau maka hukumnya hukum apa 
yang telah lalu dari Mawardi itu.  
 

َواَْو اْ تَلَعَْت  َِهٌَ ةٌ َ ْوَهَلةً اَْي تُْذ َْح ِاتَْ ِلٌِصَها َوإِْ  َكانَْت َ أْكُواَةً،  َْ  ٌَْ َلُي َ اِاكَُها إْ   َّلَط  ًِ ِ ْفِظَها قٌَِ ةَ 
ٌْلُواَةِ  ٌُْصواَةِ . اْاَ ْوَهَلِة ِاْلَ   . َِإْ   َلَعَْت َ ا ٌَْف ُدُ  ِاَِلْ تََِلعِ َغِلَي قٌَِ تَ ُ ِاْلفَ

1039. Kalau bahimah menelan permata tidak disembelih ia untuk 
melepaskannya sekalipun ia boleh dimakan, bahkan pemiliknya membayar jika dia cuai 
menjaganya akan nilai permata itu, kerana halangan. Maka jika ia menelan apa yang 
rosak dengan ditelah dia membayar nilainya kerana meluputkan*. 
 

َها اُ َةً ااّ يُّ َوَشْلًعا َ  ُّ تََ لٍُّك قَْهِلّيٍ ٌَثْ ُُت ِالّشِلٌِك اْاقَِدٌِي .  ًِ ااشُّْفعَةِ :  َْصٌ   ُّ  َ ًَ ًَ إْ َكاُ  اْافَاِء َوُ ِك َوِه
 .َعلَى ااّشِلٌِك اْاَ اِدِث  ٌَِ ا َ لََك  ِِعَوٍض 

1040. Fasal pada syuf‟ah. “ااشُّْفعَة” dengan sukun fa‟ dan dihikayatkan 
dhammahnya pada lughah adalah himpun, dan pada syara‟ : hak memilik di atas jalan 
mengerasi yang sabit bagi ahli syarikat lama di atas ahli syarikat baru pada apa yang 
dia miliki dengan bayaran. 
 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ٌِْ  َوَ لَّي  ِااشُّْفعَِة  }َواْْلَْصُ   ٌَِها َ  َُل اْا َُ اِلّيِ َعْ  َ ا ٍِل َلِ  قََ ى َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
"  ًِ أَْلٍض أَْو ِلٌيٍ أَْو َ ائٍِط " َو ًِ ِلَواٌٍَة اَ ُ  { ٌَِ ا اَْي ٌُْقَ ْي،  َِإذَا َوقَعَْت اْاُ دُودُ َوُصّلِ َْت ااطُُّلُ   َََل شُْفعَةَ 

َوااّلْ ُي اْاَ ْنِزُ ، َواْاَ ائِطُ اْا ُْ تَاُ ، َواْاَ ْعنَى  ٌِِ  دَْ ُي َ َلِل ُ ْؤنَِة اْاِقْ َ ِة َواْ تِْ دَاُث اْاَ َلا ِِ  َكاْاِ ْصعَِد 
 ِ ٌْ . َواْاِ ْنَوِل َواْا َااُوَعِة  ًِ اْاِ ّصِة ااّصائَِلِة إاَ
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1041. Asal padanya khabar Bukhari dari jabir r.a “rasulullah s.a.w.m 
menghukumkan dengan syuf‟ah pada apa yang tidak dibahagi-bahagikan maka apabila 
dibuatkan sempadan-sempadan dan dipisahkan jalan-jalan76 maka tidak ada syuf‟ah”. 
Pada satu riwayat baginya “pada tanah atau rumah atau kebun”. Hikmah padanya 
adalah menolak kemudharatan kos pembahagian dan mengujudkan prasarana seperti 
tangga dan atap kaca dan kumbahan pada habuan yang menjadi milik rakan syarikat 
lama. 
 

ٌِْل قَْهًلا َوأَْلَكانَُها ثَََلثَةٌ آُ ذ . َوذُِكَلْت َعِقَب اْا َْصِب، ِْلَنَّها تُْؤَ ذُ قَْهًلا  ََكأَنَّها ُ ْ تَثْنَاةٌ ِ ْ  تَْ ِلٌِي أَْ ِذ َ اِ  اْا َ
ٌ َةُ إنَّ ا تَِ ُب  ًِ ااتَّ لُّكِ  : َو َدَأَ اْاُ َصنُِّف  َِشْلِط اْْلَْ ِذ  َقَاَ   .َوَ أُْ وذٌ ِ ْن ُ َوَ أُْ وذٌ َوااّصِ

1042. Aku sebutkan ia mengiringi rampasan kerana ia diambil dengan kekerasan 
maka seolah-olah ianya dikecualikan dari pengharaman mengambil harta orang lain 
dengan kekerasan. Rukun-rukunnya tiga : yang mengambil dan yang diambil darinya 
dan yang diambil. Sighah hanyalah wajib pada memilik. Musannif mulakan dengan 
syarat orang yang mengambil maka katanya: 
 

ٌَْل َعاقٍِ   ( ِاْاُ ْلَطِة  )أَْي ثَا ِتَةٌ ِالّشِلٌِك  (َوااشُّْفعَةُ َواِ  َةٌ  ) أَْي ُ ْلَطِة ااشٌُُّوعِ، َواَْو َكاَ  ااّشِلٌُك ُ َكاتَ ًا أَْو َغ
 َِكْ ِل اْاِ ٌِي،  َََل  (اْاِ َواِل )ُ ْلَطِة  (دُوَ   )َكَ ْ ِ ٍد اَ ُ ِشْقٌا اَْي ٌُوقَْف  َاَع َشِلٌكُ ُ ٌَأُْ ذُ اَ ُ اانّاِظَل  ِااشُّْفعَِة 

ٌَْ  اْْلََ اِدٌثِ  ، َوَ ا َوَلدَ  ٌِِ  َ ْ ُ وٌ  َعلَى اْاَ اِل ااّشِلٌِك َ ْ عًا  َ . تَثْ ُُت ِاْلَ اِل َواَْو ُ ََلِصقًا ِاَ  َِل اْا َُ اِلّيِ اْاَ اّلِ
1043. (Syuf‟ah itu wajib) bagi ahli syarikat (dengan gaulan) iaitu gaulan shuyu‟ 
i.e melengkapi, walaupun ahli syarikat itu mukatab atau tidak berakal seperti masjid 
yang padanya ada satu bahagian yang tidak diwakafkan yang rakan syarikatnyanya 
menjualkannya, nazir mengambil untuknya dengan syuf‟ah, (tidak) gaulan (jiwar i.e 
bersebelahan), maka tidak sabit ia bagi yang bersebelahan walaupun ia berdempek 
kerana khabar Bukhari yang lalu itu. Apa yang datang padanya ditanggungkan di atas 
yang berjiran yang bersyarikat kerana himpun di antara hadith-hadith. 
 

ِ َكنََظائِِلِه ِ ْ  اْاَ َ ائِِ   ًّ ًٌّ اَْي ٌَْنقَِض ُ ْكُ  ُ َواَْو َكاَ  اْاقََ اُء  َِها ِاَشا ِِع َواَْو قََ ى  ِااشُّْفعَِة ِاْلَ اِل َ نَِف
. اَِلْ تَِهاِدٌّةِ 

1044. Kalau qadhi bermazhab hanafi menghukum dengan syuf‟ah bagi orang 
yang bersebelahan tidak batal hukumannya walaupun hukuman dengannya itu bagi 
orang yang bermazhab Syafi'e, seperti segala yang sebandingnya daripada masaalah-
masaalah ijtihad.  
 

ًٌْ ا ِاَشِلٌٍك  ًِ اْاَ ْنفَعَِة  َقَْط َكأَْ  َ لََكَها  َِوِصٌّةٍ  ٍ َعلَى ُ ْ ِلٍي َوُ َكاتٍَب َعلَى َ ٌِِّدِه . َوََل تَثْ ُُت أَ ًّ َوتَثْ ُُت ِاِذّ ِ
 . َكعَْكِ ِهَ ا

1045. Tidak sabit ia juga bagi rakan syarikat pada manfaat sahaja seperti 
bahawa dia memilikinya dengan wasiat. Sabit ia bagi zimmi di atas muslim dan mukatab 
di atas penghulunya sama seperti „akas keduanya. 
 

ٌِْت اْاَ اِ  َشِلٌٌك  ًِ أَْلِض  َ َاَع َشِلٌكُ ُ َكاَ  ِاْ َِ اِي اْْلْ ذُ  ِااشُّْفعَِة إْ  َلآهُ َ ْصلََ ةً  َوََل شُْفعَةَ . َواَْو َكاَ  ِا َ
ٌِْ  إذَا  َاَع َشِلٌكُ ُ نَِصٌ َ ُ، َوََل ِاَشِلٌِكِ  إذَا  َاَع َشِلٌٌك آَ ُل  ِاَصاِ ِب ِشْقٍا ِ ْ  أَْلٍض ُ ْشتََلَكٍة َ ْوقُوٍف َعلَ

ًُّ َِلْ تِنَاعِ قِْ َ ِة اْاَوْقِف َعْ  اْاِ ْلِك، َوَِلْنتِفَاِء ِ ْلِك اْْلَّوِ  َعِ  ااّلقَ َةِ  نَعَْي، َعلَى َ ا . نَِصٌ َ ُ َكَ ا أَْ تَى  ِِ  اْا ُْلِقٌنِ
ًُّ َواانَّوِويُّ ِ ْ  َ َواِز قِْ َ تِِ  َعْن ُ ََل َ انَِي ِ ْ  أَْ ِذ ااثّانًِ َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ إْ  َكانَْت اْاِقْ َ ةُ قِْ َ ةَ  وٌَانِ اْ تَاَلهُ االُّ

. إْ َلازٍ 
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. Iaitu dengan bahawa dibuat pembahagian. 
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1046. Kalau baitul mal mempunyai ahli syarikat pada satu bumi maka rakan 
syarikat itu menjual boleh imam mengambil dengan syuf‟ah jika dia nampak ada 
maslahat. Tidak ada syufah bagi tuan satu bahagian bumi yang disyarikatkan yang 
diwakafkan ke atasnya apabila rakan syarikatnya menjual habuannya, dan tidak bagi 
rakan syarikatnya apabila rakan syarikat yang lain menjual habuannya sepertimana 
difatwakan Bulqini kerana tertegah pembahagian wakaf dari milik dan kerana ternafi 
pemilikkan orang yang pertama dari tubuhnya. Na‟am, di atas apa yang dipilih Ruyani 
dan Nawawi daripada harus pembahagian wakaf dari milik tidak ada halangan dari 
mengambil syuf‟ah yang kedua, yang mana ia yang muktamad, jika pembahagian itu 
pembahagian ifraz77. 

 
ْكُ  ااثّانًِ أَْ  ٌَكُوَ   أَْي  ٌَِ ا ٌَْق َُ  اْاِقْ َ ةَ إذَا َطلَ ََها ااّشِلٌُك  ( ٌَِ ا ٌَْنقَِ ُي  ): َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْاَ أُْ وِذ َوهَُو االُّ

ٌُْث ٌَْنتَِفُي  ِِ   َْعدَ اْاِقْ َ ِة ِ ْ  اْاَوْ ِ  ااِّذي َكاَ  ٌَْنتَِفُي  ِِ    ِأَْ  ََل ٌَْ طَُ  نَْفعُ ُ اْاَ ْقُصودُ ِ ْن ُ اَْو قََ َي  ِأَْ  ٌَكُوَ   َِ 
ٌِْ  َوذَِاَك، ِْلَّ  ِعلّةَ ثُ ُوِت ااشُّْفعَِة  ًِ اْاُ ْنقَِ ِي َكَ ا َ ّل دَْ ُي َ َلِل ُ ْؤنَِة اْاِقْ َ ِة  قَْ لََها، َكَطاُ وٍ  َوَ ّ اٍي َك ٌَِل
ٌْيِ، َوِ ْ  َ ّ ِ ااّلاِغِب  ٌِِ   َواْاَ اَ ِة إاَى إْ َلاِد اْاِ ّصِة ااّصائَِلِة ِالّشِلٌِك  ِاْاَ َلا ِِ ، َوَهذَا ااّ َلُل َ اِصٌ  قَْ َ  اْا َ

ٌِْلِه َ لَّط ُ ااّشْلعُ َعلَى أَْ ِذِه ِ ْن ُ  ٌْيِ اَ ُ،  َلَّ ا  َاَع ِا َ ٌِْ  أَْ  ٌَُ لَِّا َصاِ  َ ُ ِ ْن ُ  ِاْا َ  ِ ْ  ااّشِلٌَك
1047. Disyaratkan pada barang yang diambil iaitu rukun kedua bahawa adalah ia 
(pada apa yang menerima pebahagian) iaitu apabila rakan syarikat menuntutnya, 
dengan bahawa tidak batal manfaatnya yang dimaksudkan darinya kalau ia dibahagi-
bahagikan dengan bahawa ia boleh dimanfaatkan selepas pembahagian dari wajah 
yang ia dimanfaatkan sebelumnya seperti batu kisar dan hammam yang besar. 
Demikian itu kerana „illat sabit syuf‟ah pada yang menerima pembahagian sepertimana 
telah lalu adalah mengelakkan kemudharatan kos pembahagian dan keperluan kepada 
menunggalkan habuan yang menjadi milik rakan syarikat lama dengan prasarana. 
Kemudharatan ini terhasil sebelum jual dan daripada hak orang yang gemar pada 
menjual daripada dua rakan syarikat bahawa dia melepaskan rakannya dari mudharat 
ini dengan dia menjual kepadanya. Maka tatkala dia menjual kepada orang lain syara‟ 
memberi dia kuasa di atas mengambilnya dari orang itu. 
 

ٌْ ِ  (دُوَ  َ ا ََل ٌَْنقَِ ُي  ) َو ِذَِاَك عُِلَي أَّ  ااشُّْفعَةَ .  ِأَْ  ٌَْ طَُ  نَْفعُ ُ اْاَ ْقُصودُ ِ ْن ُ اَْو قُِ َي َكَ ّ اٍي َوَطاُ وٍ  َصِ ٌَل
.  تَثْ ُُت ِاَ اِاِك عُْشِل دَاٍل َصِ ٌَلٍة إْ   َاَع َشِلٌكُ ُ  َِقٌّتََها ََل َعْكَ  ُ، ِْلَّ  اْْلَّوَ  ٌُْ  َُل َعلَى اْاِقْ َ ِة دُوَ  ااثّانًِ

1048. (Tidak apa yang tidak menerima pembahagian) dengan bahawa batal 
manfaatnya yang dimaksudkan darinya kalau ia dibahagi-bahagikan seperti hammam 
dan batu kisar yang kecil. Dengan demikian itu diketahui bahawa syuf‟ah itu sabit bagi 
pemilik satu persepuluh rumah yang kecil jika rakan syarikatnya menjual baki rumah itu, 
tidak „akasnya kerana yang pertama itu digagahi di atas pembahagian, tidak yang 
kedua. 
 

ٌِْل ُ َؤ ٍّل َو ِنَاٍء  ( ًِ كُّ ِ َ ا ََل ٌُْنقَُ  ِ ْ  اْْلَْلِض  )أَْ  ٌَكُوَ   (َو  )  ِأَْ  ٌَكُوَ  أَْلً ا  ِتََوا ِِعَها َكَشَ ٍل َوثََ ٍل َغ
ٌَْل نَْ ُو َ َ ّلٍ َكَ ْ َل  نَْهٍل ََل ِغنًى َعْن ُ  ٌِْلَها، َغ ٌٍْت َعلَى َ ْقٍف َواَْو . َوتََوا ِِعِ  ِ ْ  أَْ َواٍب َوَغ  َََل شُْفعَةَ  ًِ  َ

ٌْيِ أَْلٍض  ٌْيِ أَْو  ٌَِي َ َي َ ْ ِلِ ِ   َقَْط، َوََل  ًِ َشَ ٍل َ اّفٍ شُِلَط دُُ واُ ُ  ًِ  َ ُ ْشتََلًكا، َوََل  ًِ َشَ ٍل أُْ ِلدَ  ِاْا َ
َها ااِّذي ََل ِغنَى َعْن ُ  َََل . َِلْنتِفَاِء ااتّ َِعٌِّة، َوََل  ًِ نَْ ِو َ َ ّلِ دَاٍل ََل ِغنَى َعْن ُ   َلَْو  َاَع دَاَلَه َواَ ُ َشِلٌٌك  ًِ َ َ ّلِ

ْ َلاِل  ِاْاُ ْشتَِلي،  ِِ ََلِف َ ا اَْو َكاَ  اَ ُ ِغنًى َعْن ُ  ِأَْ  َكاَ  ِالدّاِل َ َ لٌّ آَ ُل أَْو أَْ َكنَ ُ  شُْفعَةَ  ٌِِ  َ ذًَلا ِ ْ  اإْلِ
 . إْ دَاُث َ َ ّلٍ اََها إاَى َشاِلعٍ أَْو نَْ ِوهِ 
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. dengan bahawa bumi itu sama juzuk-juzuknya. 
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1049. Dan bahawa ia (pada setiap apa yang tidak boleh dipindahkan dari 
bumi) dengan bahawa ia adalah bumi dengan ikutan-ikutannya seperti pokok dan buah 
yang belum dita‟bir78 dan binaan dan ikutan-ikutannya daripada pintu dan selainnya, 
melainkan umpama tempat laluan seperti tempat laluan sungai yang tidak terkaya 
darinya. Maka tidak ada syuf‟ah pada bilik yang di atas bumbung walaupun 
disyarikatkan dan tidak pada pokok yang ditunggalkan dengan jualan atau dijual 
bersama tempat tanamnya sahaja, dan tidak pada pokok kering yang disyaratkan 
masuknya pada jualan tanah kerana ternafi ikutan, dan tidak pada umpama tempat 
laluan rumah yang tidak terkaya darinya. Maka kalau dia menjual rumahnya dan dia 
mempunyai rakan syarikat pada tempat laluannya yang tidak terkaya darinya maka tidak 
ada syuf‟ah padanya kerana takut memudharatkan pembeli. Bersalahan keadaan kalau 
dia terkaya darinya dengan bahawa rumah itu mempunyai tempat laluan yang lain atau 
terboleh dia mengujudkan laluan lain untuknya kepada jalan raya atau umpamanya. 
 

ٌِْ  َوهَُو اْ يٌ  (َكاْاعَقَالِ )َوَ ثَّ  اْاُ َصنُِّف ِاَ ا ََل ٌُْنقَُ   ِقَْوِاِ   ٌَاعِ َكَ ا  ًِ تَْهِذٌِب   ِفَتْحِ اْاعَ ِاْلَ ْنِزِ  َوِاَْلَْلِض َوااّ ِ
ٌِْلِه  )اانَّوِوّيِ َوتَْ ِلٌِلِه ِ َكاٌَةً َعْ  أَْهِ  االُّ َِة  أَْي اْاعَقَاِل ِ ّ ا  ًِ َ ْعنَاهُ َكاْاَ ّ اِي اْاَك ٌِِل إذَا أَْ َكَ  َ ْعلُ ُ  (َوَغ

ٌِْ ، َواْا ِنَاِء َوااّشَ ِل تَ َعًا ِاَْلَْلِض َكَ ا تَقَدّيَ   .َ ّ اَ 

1050. Musannnif mencontohkan aa yang tidak boleh dpindahkan dengan 
katanya (seperti „aqar), nama bagi rumah dan bagi bumi dan kampong kecil 
sepertimana didalam Tahzib Nawawi dan Tahrirnya hal keadaan dia menghikayatkan 
dari ahli lughah, (dan selain „aqar) daripada apa yang pada maknanya seperti 
hammam yang besar apabila boleh menjadikannya dua hammam, dan binaan dan 
pokok kerana mengikut buminya sepertimana telah lalu. 
 

َوِ ْ  اْاَ ْنقُوِ  . قَْد عُِلَي ِ ْ  َكََلِ ِ  أَّ  كُّ  َ ا ٌُْنقَُ  ََل ٌَثْ ُُت  ٌِِ  شُْفعَةٌ َوهَُو َكذَِاَك إْ  اَْي ٌَكُْ  تَا ِعًا َكَ ا َ لّ : تَْن ٌِ ٌ 
ًَ َ ْ أَاَةٌ َكثٌَِلةُ . ااِّذي ََل تَثْ ُُت  ٌِِ  شُْفعَةُ اْا ِنَاُء َعلَى اْْلَْلِض اْاُ ْ تََكَلِة  َََل شُْفعَةَ  ٌِِ  َكَ ا ذََكَلهُ اادِّ ٌِليُّ  َوِه

. اْاُوقُوعِ 
1051. Tanbih. Sungguh telah diketahui dari kalamnya bahawa setiap apa yang 
boleh dipindahkan tidak sabit syuf‟ah padanya, yang mana ia seperti demikian itu jika ia 
bukan pengikut sepertimana telah lalu. Daripada apa yang boleh dipindahkan yang tidak 
sabit syuf‟ah padanya adalah binaan di atas bumi yang disewa, maka tidak ada syuf‟ah 
padanya sepertimana Damiri sebutkan. Ianya masaalah yang banyak berlaku.  
 

َوأَْ  ٌُْ لََك اْاَ أُْ وذُ  ِِعَوٍض َكَ  ٌِيٍ َوَ ْهٍل َوِعَوِض ُ ْليٍ َوُصْلحِ دٍَي،  َََل شُْفعَةَ  ٌَِ ا اَْي ٌُْ لَْك َوإِْ  َ َل  َ  َُب 
ٌِْل ِعَوٍض َكِإْلٍث َوَوِصٌٍّة َوِه ٍَة  ََِل ثََوابٍ   . ِ ْلِكِ  َكاْاُ ْعِ  قَْ َ  اْافََلاوِ ِ ْ  اْاعََ ِ  َوََل  ٌَِ ا ُ ِلَك  ِ َ

1052. Dan bahawa apa yang diambil itu dimiliki dengan bayaran seperti barang 
jualan dan mahar dan bayaran tebus talak dan sulh darah, maka tidak ada syuf‟ah pada 
apa yang tidak dimiliki sekalipun telah berjalan sebab pemilikkannya seperti upah 
sebelum selesai kerja dan tidak pada apa yang dimiliki tanpa bayaran seperti pusaka 
dan wasiat dan hibah tanpa balasan.  
 

ْكُ  ااثّاِاُث تَأِْ ٌُل َ  َِب ِ ْلِكِ  َعْ  َ  َِب ِ ْلِك اْْلِ ذِ  ٌِْ  . َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْاَ أُْ وِذ ِ ْن ُ َوهَُو االُّ  َلَْو  َاَع أََ دُ ااّشِلٌَك
ٌَْي  َّتٍ  َااشُّْفعَةُ ِاْلُ ْشتَِلي اْْلَّوِ  َوإِْ  اَْي ٌَْشفَْي  نَِصٌ َ ُ  َِشْلِط اْاِ ٌَاِل اَ ُ  َ َاَع اْْلَ ُل نَِصٌ َ ُ  ًِ َزَ ِ  اْاِ ٌَاِل  َ
ِل َ  َِب ِ ْلِكِ  َعْ    َائِعُ ُ ِاتَقَدُِّي َ  َِب ِ ْلِكِ  َعلَى َ  َِب ِ ْلِك ااثّانًِ، ََل ِالثّانًِ َوإِْ  تَأَّ َل َعْ  ِ ْلِكِ  ِ ْلُك اْْلَّوِ  ِاتَأَ ُّ

 .َ  َِب ِ ْلِك اْْلَّو ِ 

                                                 
78

. ta‟bir mengemaskan pokok tamar seperti membuangkan pelepahnya supaya ia berbuah. 
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1053. Disyaratkan pada orang yang diambil darinya yang mana ia rukun ketiga 
terkemudian sebab pemilikkannya dari sebab pemilikkan orang yang mengambil. Maka 
kalau seorang dari dua rakan syarikat menjual habuannya dengan syarat khiar miliknya, 
maka yang seorang lagi menjual habuannya pada masa khiar itu sebagai jual yang 
putus, maka syuf‟ah bagi pembeli pertama sekalipun penjualnya tidak mengambil 
syuf‟ah kerana terdahulu sebab pemilikkannya di atas sebab pemilikkan pembeli kedua, 
tidak bagi pembeli yang kedua sekalipun terkemudian dari miliknya milik pembeli yang 
pertama kerana terkemudian sebab pemilikkannya dari sebab pemilikkan yang pertama.  
 

َوَكذَا اَْو  َاَعا ُ َلتّ ًا  َِشْلِط اْاِ ٌَاِل اَُهَ ا دُوَ  اْاُ ْشتَِلي، َ َواٌء أََ اَزا َ عًا أَْي أََ دُهَُ ا قَْ َ  اْْلَ ِل،  ِِ ََلِف َ ا اَْو 
. اْشتََل  اثْنَاِ  دَاًلا أَْو  َْعَ َها َ عًا،  َََل شُْفعَةَ ِْلََ ِدِهَ ا َعلَى اْْلَ ِل ِاعَدَِي ااّ  َ ِ 

1054. Begitu juga kalau mereka menjual berturutan dengan syarat khiar bagi 
kedua mereka tidak pembeli, sama sahaja mereka meluluskan serentak atau seorang 
dari mereka sebelum yang seorang lagi. Bersalahan keadaan kalau dua orang membeli 
sebuah rumah atau sebahagiannya serentak maka tidak ada syuf‟ah bagi seorang dari 
kedua mereka di atas yang seorang lagi kerana tidak ada yang terdahulu.  
 

ْقَا ِ ْ  اْاُ ْشتَِلي  ٌِْ   )اْاَ ْعلُوِي  ( ِااثَّ ِ   )َوٌَأُْ ذُ ااّشِفٌُي ااّشِ ٌْيِ  )َعْقدُ  (ااِّذي َوقََي َعلَ ٌُْلهُ،  ٌََأُْ ذُ  (اْا َ أَْو َغ
ٍي َكعَْ ٍد َوثَْوٍب  ِِقٌَ تِِ  َكَ ا  ًِ اْا َْصبِ  َُ  ِِ ثِْلِ  إْ  تٌََّ َل، َوإَِّل  َ ِِقٌَ تِِ ، َو ًِ ُ تَقَّوِ ٍ َكنَْقٍد َوَ ّبٍ ًّ .  ًِ ثََ ِ  ِ ثِْل
ٌِْلَها، ِْلَنّ ُ َوْقُت ثُ ُوِت ااشُّْفعَِة، َوِْلَّ  َ ا َزادَ َزادَ  ًِ ِ ْلِك  ٌْيٍ َونَِكاحٍ َوُ ْليٍ َوَغ َوتُْعتَ َُل قٌَِ تُ ُ َوْقَت اْاعَْقِد ِ ْ   َ

 .اْاَ أُْ وِذ ِ ْن ُ 

1055. Orang yang mengambil syuf‟ah i.e syafi‟ mengambil bahagian itu dari 
pembeli (dengan harga) yang dimaklumi (yang jatuh di atasnya) akad (jual) atau 
selainnya, maka dia mengambil pada harga yang jenis seumpama seperti duit dan bijian 
dengan seumpamanya jika mudah, jika tidak maka dengan nilai, dan pada harga yang 
diperharga seperti hamba dan kain dengan nilainya sepertimana pada harta rampasan. 
Diiktikbarkan nilainya pada waktu akad daripada jual dan nikah dan tebus talak dan 
selainnya kerana ia waktu sabit syuf‟ah itu dan kerana apa yang bertambah bertambah 
pada milik orang yang diambil darinya. 
 

ٌَْ  َصْ ِلِه إاَى اْاُ لُوِ  ثُّي ٌَأُْ ذُ، َوإِْ  َ ّ  اْْلََ ُ   ٌَْ  تَْعِ ٌِلِ  َ َي أَْ ِذِه َ اًَل َو َ َوُ ٌَِّل ااّشِفٌُي  ًِ ثََ ٍ  ُ َؤّ ٍ   َ
َ ِي، َوإِْ  أُْاِزَي  ِاْْلَْ ِذ َ اًَل  ِنَِظٌِلِه ِ ْ  اْاَ اِ  أََ ّل  ِااّشِفٌيِ، ِْلَّ  اْْلََ َ  ٌُقَا ِلُ ُ   َِ ْوِت اْاَ أُْ وِذ ِ ْن ُ َِلْ تََِلِف ااذِّ

ًَ  ِِذّ ِة ااّشِفٌيِ اَْي ٌَُ ٌّْل َوهَُو اْْلََصحُّ . قِْ طٌ ِ ْ  ااثَّ  ِ  . َوعُِلَي  ِذَِاَك أَّ  اْاَ أُْ وذَ ِ ْن ُ اَْو َلِ 
1056. Diberi pilih syafi‟ pada harga yang ditempohkan di antara 
menyegerakannya serta mengambilnya ketika itu juga dan di antara sabar hingga 
sampai tempohnya kemudian dia mengambil, jika tempoh itu kesampaian dengan sebab 
mati orang yang diambil darinya kerana berlainan zimmah-zimmah itu, dan jika 
dilazimkan mengambilnya ketika itu juga dengan sebab yang sebandingnya daripada 
yang tak bertempoh nescaya ia memudharatkan syafi‟ kerana tempohan itu dibetuli oleh 
satu satu juzuk daripada harga. Diketahui dengan demikian itu bahawa orang yang 
diambil darinya kalau redha dengan zimmah syafi‟ tidak diberi pilih dia, yang mana ia 
yang paling sahih. 

 
  ٌِْ َ ْقَا  ِقَْدِل ِ ّصتِِ  ِ ْ  ااثَّ ِ   ِاْعتِ َاِل اْاِقٌَ ِة،  َلَْو َكاَ  ااثَّ ُ  ِ ائَت ٌُْلهُ َكثَْوٍب أََ ذَ ااّشِ َواَْو  ٌَِي ِشْقٌا َوَغ

ْقَا  ِأَْل َعَِة أَْ َ اِس ااثَّ  ِ  ٌِْ  ِعْشِلٌَ  أََ ذَ ااّشِ ْقِا ثََ انٌَِ  َوقٌَِ ةُ اْاَ ْ ُ وِي إاَ َوََل ِ ٌَاَل ِاْلُ ْشتَِلي . َوقٌَِ ةُ ااّشِ
ٌِْ  ِادُُ وِاِ   ٌَِها َعاِاً ا  ِاْاَ ا ِ  .  ِتَْفِلٌِ  ااّصْفقَِة َعلَ
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1057. Kalau dijual satu juzuk beserta selainnya seperti kain dia mengambil satu 
juzuk itu dengan kadar habuannya daripada harga itu dengan mengiktibarkan nilainya. 
Maka kalau harga itu dua ratus dan nilai juzuk itu lapan puluh dan nilai barang yang 
dihimpunkan kepadanya dua puluh dia mengambil juzuk itu dengan empat perlima dari 
harga itu. Tidak ada khiar bagi pembeli dengan menceraian akad di atasnya kerana dia 
masuk padanya dalam keadaan dia tahukah hal itu. 

 
ٌَْلهُ، اْ تَنََي اْْلَْ ذُ  ِااشُّْفعَِة ِاتَعَذُِّل  َوَ َلَا  ِاْاَ ْعلُوِي ااِّذي قَدّْلت   ًِ َكََلِ ِ  َ ا إذَا اْشتََل   ُِ َزاٍف نَْقدًا َكاَ  أَْو َغ

ٌُْل ُ ْ ِك ٍ  ًَ َ ْكُلوَهةٌ ِاَ ا  ٌَِها . َوَهذَا ِ َ  اْاِ ٌَِ  اْاُ ْ ِقَطِة ِالشُّْفعَةِ . اْاُوقُوِف َعلَى ااثَّ ِ  َواْْلَْ ذُ  ِاْاَ ْ ُهوِ  َغ َوِه
. ِ ْ  إْ قَاِء ااّ َللِ 

1058. Keluar dengan “yang dimaklumi” yang aku takdirkan pada kalamnya 
keadaan apabila dia membeli dengan jangkaan, duit atau selainnya, tertegah 
mengambil dengan syuf‟ah kerana teruzur berdiri di atas harga itu, sedangkan 
mengambil dengan harga yang majhul tidak terboleh. Ini daripada helah-helah yang 
menggugurkan syuf‟ah. Ianya makruh kerana ia mengekalkan kemudharatan. 
 

ٌِْ  . َوُصَوُلَها َكثٌَِلةٌ  ْقَا  ِأَْكثََل ِ ْ  ثََ نِِ   َِكثٌٍِل، ثُّي ٌَأُْ ذُ  ِِ  َعْلً ا ٌَُ اِوي َ ا تََلاَ ٌَا َعلَ ِ ْنَها أَْ  ٌَ ٌِعَ ُ ااّشِ
ٌِْ   َْعدَ اْنِقَ اِء اْاِ ٌَالِ  . ِعَوً ا َعْ  ااثَّ ِ ، أَْو ٌَُ طُّ َعْ  اْاُ ْشتَِلي َ ا ٌَِزٌدُ َعلَ

1059. Rupa masaalah helah-helah itu banyak. Daripadanya bahawa dia menjual 
kepadanya juzuk itu dengan lebih dari harganya dengan banyak. Kemudian dia 
mengnambil dengannya barangan yang menyamai apa yang kedua mereka setuju di 
atasnya sebagai ganti dari harga itu atau dia mengugurkan dari pembeli apa yang lebih 
di atasnya selepas terhabis khiar. 
 

ٌِْلِه  ََِل َوْزٍ   ًِ اْاَ ْوُزوِ ، أَْو ٌُْنِفقَ ُ أَْو ٌُتِْلفَ ُ  َوِ ْنَها أَْ  . َوِ ْن ُ أَْ  ٌَ ٌِعَ ُ  َِ ْ ُهوٍ  ُ َشاَهٍد َوٌَْق َِ  ُ َوٌَْ ِلَط ُ  ِ َ
 ًَ ْقِا ُ ْزًءا  ِِقٌَ ِة اْاكُّ ِ ثُّي ٌََه َ ُ اْا َاقِ  .ٌَْشتَِلَي ِ ْ  ااّشِ

1060. Daripadanya bahawa dia menjualnya dengan suatu yang majhul yang 
disaksikan dan dia menerima serahannya dan menggaulkannya dengan yang lain tanpa 
timbang pada yang ditimbang atau dia membelanjakannya atau membinasakannya. 
Daripadanya bahawa dia membeli dari juzuk itu akan satu juzuk dengan nilai semuanya 
kemudian dia menghibahkan bakinya. 
 

ْقَا  ََِل ثََواٍب، ثُّي ٌََهَب اَ ُ اْْلَ ُل قَْدَل  ْقِا َوآِ ذُهُ ِاْْلَ ِل  ِأَْ  ٌََهَب اَ ُ ااّشِ َوِ ْنَها أَْ  ٌََهَب كُ ٌّ ِ ْ  َ اِاِك ااّشِ
ْقَا َوٌَْ عَلَ ُ  ًِ ٌَِد . قٌَِ تِ ِ  ٌِْ  ِاٌَْق َِ اهَُ ا ِ ْنُهَ ا َ عًا  ِأَْ  ٌََه َ ُ ااّشِ ًَ َعدََي اْاَو َاِء  ِاْاِه َِة َوّكََل أَِ ٌنَ  َِإْ  َ ِش

. أَِ ٌٍ  ِاٌَْق َِ  ُ إٌّاهُ، ثُّي ٌَتَقَا ََ ا  ًِ َ ااٍَة َواِ دَةٍ 
1061. Daripadanya bahawa setiap dari pemilik juzuk dan yang mengambilnya 
menghibahkan kepada yang seorang lagi, dengan bahawa dia menghibahkan 
kepadanya juzuk itu tanpa balasan, kemudian yang seorang lagi itu menghibah 
kepadanya kadar nilainya. Maka jika dia takut rakannya tidak menyempurnakan hibah 
itu mereka mewakilkan dua orang amanah untuk kedua mereka menerima keduanya 
dari dua orang amanah itu serentak, dengan bahawa dia menghibahkan kepadanya 
juzuk itu dan meletakkannya pada tangan seorang amanah untuk dia serahkannya 
kepadanya, kemudian kedua mereka terima-menerima pada satu waktu.  
 

ٌِْلهِ  ٍي قٌَِ تُ ُ َ ْ ُهواَةٌ َكفَّاٍ ثُّي ٌَُ ٌِّعُ ُ أَْو ٌَْ ِلطُ ُ  ِ َ  َِإْ  َكاَ  َغائِ ًا اَْي ٌَْلَزْي اْا َائَِي . َوِ ْنَها أَْ  ٌَْشتَِلَي  ُِ تَقَّوِ
ْ  َاُل  ِِقٌَ تِ ِ   .إْ َ اُلهُ َوََل اإْلِ
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1062. Daripadanya bahawa dia membeli dengan barang yang diperharga yang 
nilainya majhul seperti batu cincin kemudian dia dia menghilangkannya atau 
mencampurnakannya dengan yang lain. Maka jika ianya ghaib tidak lazim penjual 
menghadhirkannya dan tidak mengkhabarkan nilainya.  
 

ْقِا َكقَْوِاِ  ِاْلُ ْشتَِلي  ٌْتَ   ِِ ائَِة ِدْلَهٍي، َوقَاَ  اْاُ ْشتَِلي : َواَْو َعٌَّ  ااّشِفٌُي قَْدَل ثََ ِ  ااّشِ اَْي ٌَكُْ  ااثَّ ُ  : اْشتََل
 َِإْ  ادَّعى ااّشِفٌُي ِعْلَي اْاُ ْشتَِلي  ِااثَّ ِ  . َ ْعلُوَي اْاقَْدِل َ لََف َعلَى نَْفًِ اْاِعْلِي  ِقَْدِلِه، ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُي ِعْلِ ِ   ِ ِ 

 .َواَْي ٌُعٌَِّْ  اَ ُ قَْدًلا اَْي تُْ َ ْي دَْعَواهُ، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَدّعِ َ قًّا اَ ُ 

1063. Kalau Syafi'e menentukan kadar harga juzuk itu seperti katanya kepada 
pembeli : kamu belinya dengan seratus dirham, dan kata pembeli : harganya tidak 
dimaklumi kadarnya, dia bersumpah di atas menafikan tahu tentang kadarnya, kerana 
asalnya dia tidak tahukannya. Maka jika syafi‟ itu mendakwa pembeli tahukan harganya 
dan dia tidak menentukan baginya satu kadar tidak didengar dakwaannya kerana dia 
tidak mendakwa hak miliknya. 
 

ٌُْي َوااشُّْفعَةُ : تَْن ٌِ ٌ  اَْو َظَهَل ااثَّ ُ  ُ ْ تََ قًّا  َْعدَ اْْلَْ ِذ  ِااشُّْفعَِة  َِإْ  َكاَ  ُ عٌَّنًا َكأَْ  اْشتََل   َِهِذِه اْاِ ائَِة  ََطَ  اْا َ
ٌُْي . ِاعَدَِي اْاِ ْلكِ  ًَ اْا َ ّ ِة َودَ ََي َعّ ا  ٌَِها  ََ َلَا اْاَ ْد ُوعُ ُ ْ تََ قًّا أَْ دََ  اْاَ ْد ُوَع َو َِق َوإِْ  اْشتََل   ِثََ ٍ   ًِ ااذِّ
ْل  ًِ ااّطلَِب . َوااشُّْفعَةُ  ، ِْلَنّ ُ اَْي ٌُقَّصِ َوإِْ  دَ ََي ااّشِفٌُي ُ ْ تََ قًّا اَْي تَْ طُْ  ااشُّْفعَةُ، َوإِْ  َعِلَي أَنّ ُ ُ ْ تََ  ٌّ

َوَكُ ُلواِ َ ا ذََكَل ُ ْ تََ قًّا .  َِإْ  َكاَ  ُ عٌَّنًا  ًِ اْاعَْقِد اْ تَاَا تََ لًُّكا َ ِدٌدًا. َواْْلَْ ِذ، َ َواٌء أََ ذَ  ُِ عٌٍَّ  أَْي َلَ 
. ُ ُلوُ  ُ نَُ اً ا

1064. Tanbih. Kalau ternyata harga itu hak milik orang lain selepas pengambilan 
dengan syuf‟ah maka jika ianya tertentu seperti bahawa dia membeli dengan seratus ini 
batal jualan dan syufah itu kerana ketiadaan milik. Jika dia membeli dengan harga yang 
didalam zimmah dan menyerahkan apa yang padanya maka ternyata yang diserahkan 
itu hak milik orang lain dia menggantikan apa yang dia serahkan itu dan kekal jualan 
dan syuf‟ah itu. Jika syafi‟ menyerahkan harga yang dimilikki orang lain tidak batal 
syuf‟ah itu, sekalipun dia tahukan bahawa ia milik orang lain kerana dia tidak cuai pada 
menuntut dan mengambil, sama sahaja dia mengambil dengan yang tertentu atau tidak. 
Maka jika ianya ditentukan didalam akad dia perlu kepada memilik yang baru. Seperti 
ternyata apa yang disebutkan itu hak orang lain adalah ternyatanya tembaga.  

 
ٌْيٍ أَْي ََل  ْقِا، َ َواٌء َكاَ   ٌِِ  شُْفعَةٌ َك َ ْقِا ِْلَنّ ُ ِ ْلكُ ُ، َوِاَشِفٌيٍ  َْ ُ  ُ  ِأَْ ِذ ااّشِ ٌف  ًِ ااّشِ َوِاُ ْشتٍَل تََصلُّ

فِ  ٌْيٍ ِاذَِاَك َوِْلَنّ ُ ُل َّ ا . َكَوْقٍف َوِه ٍَة ِْلَّ  َ قّ ُ َ ا ٌِ  َعلَى َهذَا ااتَّصلُّ ِف َك َ َواَ ُ أَْ ذٌ  َِ ا  ٌِِ  شُْفعَةٌ ِ ْ  ااتَّصلُّ
ٌَْ لُ  ٌِْ  أَ . َكاَ  اْاِعَوُض  ٌِِ  أَقَّ  أَْو ِ ْ  ِ ْنٍس هَُو َعلَ

1065. Pembeli berhak tasarruf pada juzuk itu kerana ia miliknya. Syafi‟ berhak 
memfasakhkannya dengan mengambil juzuk itu samaada ada padanya syuf‟ah seperti 
jual atau tidak seperti wakaf dan hibah, kerana haknya mendahului tasarruf ini. Boleh 
dia mengambil dengan apa yang sabit syuf‟ah padanya daripada bagai-bagai tasarruf 
seperti jualan kerana demikian itu dan kerana terkadang bayaran padanya lebih rendah 
atau dari jenis yang ianya lebih mudah di atasnya. 
 

(  ًَ ٌْيِ  (َوِه ، ِْلَنَّها َ  ٌّ ثَ ََت ِادَْ يِ ااّ َلِل  ََكاَ  َعلَى اْافَْوِل (َعلَى اْافَْوِل  )أَْي ااشُّْفعَةُ  َْعدَ ِعْلِي ااّشِفٌيِ  ِاْا َ
ٌْبِ  . َواْاُ َلادُ  َِكْونَِها َعلَى اْافَْوِل هَُو َطلَ َُها َوإِْ  تَأَّ َل ااتَّ لُّكُ . َكااّلدِّ  ِاْاعَ

1066. (Ianya) iaitu syuf‟ah selepas tahu syafi‟ dengan jualan (adalah di atas 
segera) kerana ia hak yang sabit untuk menolak mudharat maka adalah ia di atas 
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segera sama seperti pulangan dengan aib. Yang dihendaki dengan keadaannya di atas 
segera adalah menuntutnya sekalipun terkemudian memiliknya. 
 

اَْي أَْعلَْي أَّ  ِاً ااشُّْفعَةَ، َوهَُو : ِ ْنَها أَنّ ُ اَْو قَاَ  . َواْ تَثْنَى ِ ْ  اْافَْوِلٌِّة َعَشَل ُصَوٍل ذََكْلتَها  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ 
ٌِْ  ذَِاكَ  ًُّ : َوِ ْنَها . ِ ّ ْ  ٌَْ فَى َعلَ ََل أَْعلَُي أَّ  ااشُّْفعَةَ َعلَى اْافَْوِل  َِإّ  اْاَ ْذَهَب هُنَا َو ًِ ااّلدِّ : َ ا اَْو قَاَ  اْاعَاّ ِ
ٌِْب قَ ُوُ  قَْوِا ِ  .   ِاْاعَ

1067. Dikecualikan dari keadaan segera itu sepuluh rupa masaalah yang aku 
sebutkan didalam Syarah Minhaj. Daripadanya bahawa kalau dia kata : aku tidak tahu 
bahawa aku berhak syuf‟ah, dan dia daripada orang yang tersulit demikian itu darinya. 
Daripadanya keadaan kalau orang awam kata : tidak aku tahu bahawa syuf‟ah itu di 
atas segera maka pendapat mazhab disini dan pada pulangan dengan „aib adalah 
menerima katanya.  
 

َلاِء َعلَى اْاعَادَةِ  ٌْيِ َ ثًََل  َْلٌُ َاِدْل َعِقَب ِعْلِ ِ   ِااّشِ َوََل ٌَُكلُّف اْا ِدَاُل َعلَى ِ ََل َِها  ِاْاعَْدِو َونَْ ِوِه، .  َِإذَا َعِلَي  ِاْا َ
 . َْ  ٌُْلَ ُي  ٌِِ  إاَى اْاعُْلِف،  ََ ا َعدّهُ تَْقِصًٌلا َوتََوانًٌِا َكاَ  ُ ْ ِقًطا َوَ ا ََل  ََلَ 

1068. Maka apabila dia tahukan jualan itu sebagai contoh maka hendaklah dia 
segera membelinya mengiringi tahunya itu di atas adat. Tidak diberati segera di atas 
menyalahinya dengan berlari dan umpamanya, bahkan dirujuk padanya kepada „uruf 
maka apa yang „uruf bilangnya sebagai cuai dan lambat adalah ia mengugurkan, dan 
apa yang tidak maka tidak.  
 

ٌْيِ َ ثًََل  ِأَْ  اَْي ٌَْطلُْ َها  ( َِإْ  أَّ َلَها  )  َ َي اْاِعْلِي  ِاْا َ
ٌَْها  )أَْي ااشُّْفعَةَ  ََطلَْت  ) ِأَْ  اَْي ٌَكُْ  عُْذٌل  (َ َي اْاقُْدَلِة َعلَ

. َوَ َلَا  ِاْاِعْلِي َ ا إذَا اَْي ٌَْعلَْي  َِإنّ ُ َعلَى شُْفعَتِِ  َواَْو َ َ ى ِ نُو َ . أَْي ااشُّْفعَةُ ِاتَْقِصٌِلهِ  (
1069. (Maka jika dia mentakhirkan syuf‟ah) serta tahukan jualan itu sebagai 
contoh, dengan bahawa dia tidak menuntutnya (serta kuasa di atasnya) dengan 
bahawa tidak ada uzur, (batal ia) iaitu syuf‟ah itu kerana cuainya. Keluar dengan “tahu” 
keadaan apabila dia tidak tahu maka dia di atas syuf‟ahnya walaupun lalu beberapa 
tahun. 
 

ْشَهادُ َعلَى ااّطلَِب إذَا َ اَل َطاِا ًا  ًِ اْاَ اِ ، أَْو َوّكَ   ًِ ااّطلَِب  َََل تَْ طُُ  شُْفعَتُ ُ ِاتَْلِك ِ   .َوََل ٌَُكلُّف اإْلِ

1070. Tidak diberati dia mengadakan saksi di atas tuntutannya apabila dia 
berjalan sambil menuntut pada masa yang hadhir, atau apabila dia mewakilkan pada 
menuntutnya maka tidak batal syuf‟ahnya kerana meninggalkannya. 
 

َوَ َلَا  ِعَدَِي اْاعُْذِل َ ا إذَا َكاَ  َ ْعذُوًلا َكَكْونِِ  َ ِلًٌ ا َ َلً ا ٌَْ نَُي ِ ْ  اْاُ َطااَ َِة ََل َكُصدَاعٍ ٌَِ ٌٍل، أَْو َكاَ  
ٌٍْ  َوهَُو ُ ْعِ ٌل َوَعاِ ٌز َعْ  اْا ٌَِّنَِة، أَْو َغائِ ًا َعْ   َلَِد اْاُ ْشتَِلي،  َََل تَْ طُُ  شُْفعَتُ ُ  ِااتّأِْ ٌلِ  . َ ْ  ُوً ا ظُْلً ا أَْو  ِدَ
ًٌْ ا إاَى   َِإْ  َكاَ  اْاعُْذُل ٌَُزوُ  َعْ  قُْلٍب َكاْاُ َصلًِّ َواْْلِكِ  َوقَاِ ً اْاَ اَ ِة َواَاِّذي  ًِ اْاَ ّ اِي َكاَ  اَ ُ ااتّأِْ ٌُل أَ

َوََل ٌَُكلُّف اَِلْقتَِصاُل  ًِ ااّصََلِة َعلَى أَقَّ ِ َ ا ٌُْ ِزُ ،  َْ  اَ ُ أَْ  . َوََل ٌَُكلُّف اْاقَْطُي َعلَى ِ ََلِف اْاعَادَةِ . َزَواِا ِ 
ًَ اْاُ ْ تََ ّب ِاْلُ ْنفَِلدِ  ٌِْ   َاَاِّذي ٌَْظَهُل أَنّ ُ ََل ٌَكُوُ  عُْذًلا. ٌَْ تَْو ِ . َواَْي أََل َ ْ  تَعَّلَض ِاذَِاكَ .  َِإْ  َزادَ َعلَ

1071. Keluar dengan “ketiadaan uzur” keadaan apabila dia uzur seperti 
keadaannya sakit dengan sakit yang menegah dari menuntutnya, tidak seperti pening 
yang ringan, atau dia dipenjara di atas jalan zalim atau dengan hutang sedang dia papa 
dan lemah dari keterangan, atau dia gaib dari tempat pembeli itu, maka tidak batal 
syuf‟ahnya dengan lambat. Maka jika uzur itu hilang dalam masa yang dekat seperti 
orang yang sembahyang dan makan dan mengkadha hajat dan yang didalam hammam 
boleh dia mentakhirkan juga kepada hilangnya. Tidak diberati memutuskannya di atas 
menyalahi adat, dan tidak diberati menghadkan pada sembahyang di atas sekurang-
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kurang yang memada, bahkan dia menyempurnakan yang sunat bagi yang 
sembahyang sendirian. Maka jika dia melebihkan di atasnya maka yang zahir ia 
bukannya uzur. Tidak aku nampak orang yang menentang demikian itu. 
 

َ َها َوأَْ  ٌَْل ََس ثَْو َ ُ،  َِإذَا  ََلَو َطااََب  َواَْو َ َ َل َوْقُت ااّصََلِة أَْو ااّطعَاِي أَْو قََ اِء اْاَ اَ ِة َ اَز اَ ُ أَْ  ٌُقَدِّ
ٌٍْ   ََ تّى ٌُْص ِحَ .  ِااشُّْفعَةِ  ْقَا، : َواَْو أَّ َل ااّطلََب اََها َوقَاَ  . َوإِْ  َكاَ   ًِ اَ ٌْيِ ااّشِلٌِك ااّشِ ْ  اْاُ ْ  َِل  ِ َ اَْي أَُصدِّ

َوَكذَا إْ  أَْ  ََلهُ ثِقَةٌ ُ لٌّ أَْو َعْ دٌ أَْو اْ َلأَةٌ  ًِ اْْلََصّحِ، ِْلَنّ ُ . اَْي ٌُْعذَْل إْ  أَْ  ََلهُ َعْدََلِ  أَْو َعْدٌ  َواْ َلأَتَاِ   ِذَِاكَ 
ِّقَِة َ ْق ُو ٌ  ٍ َواَْو ُ َ ًٌِّزا. إْ  َاٌل َوَ  َُل ااث ًّ . َوٌُْعذَُل  ًِ َ  َِل َ ْ  ََل ٌَْق َُ  َ  َُلهُ َكفَاِ ٍ  َوَص ِ

1072. Kalau hadhir waktu sembahyang atau makan atau kadha hajat harus dia 
mendulukannya dan bahawa dia memakai kainnya, maka apabila dia selesai dia 
menuntut dengan syuf‟ah itu. Jika dia berada pada malam maka hingga masuk subuh. 
Kalau dia melambatkan tuntutan itu dan berkata : aku tidak percaya orang yang 
mengkhabarkan jualan rakan syarikatnya akan juzuk itu, tidak diuzurkan dia jika 
mengkhabarkannya dua lelaki adil atau seorang lelaki dan dua perempuan adil tentang 
demikian itu. Begitu juga jika mengkhabarkannya seorang thiqah yang merdeka atau 
hamba atau perempuan pada yang paling sahih kerana ianya perkhabaran dan khabar 
orang thiqah itu diterima. Diuzurkan dia pada khabar orang yang tidak diterima 
khabarnya seperti orang fasik dan kanak-kanak walaupun mumayyiz. 
 

ًَ َ قُّ ُ  ًِ ااشُّْفعَِة، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَتُْلْك ُ ُزْهدًا  َْ   ٌْيِ  ِأَْاٍف  َتََلَك ااشُّْفعَةَ  َ َاَ   َِ ْ ِ ِ ائٍَة  َِق َواَْو أُْ  َِل ااّشِفٌُي  ِاْا َ
ًلا ٌَْس ُ قَّصِ .  َوإِْ   َاَ   ِأَْكثََل ِ ّ ا أُْ  َِل  ِِ   ََطَ  َ قُّ ُ، ِْلَنّ ُ إذَا اَْي ٌَْلَغْب  ٌِِ   ِاْْلَقَّ ِ  َ ِاْْلَْكثَِل أَْواَى. ِاْل َََلِء  َلَ

1073. Kalau syafi‟ dikhabarkan jualan itu dengan seribu maka dia meninggalkan 
syuf‟ahnya maka ternyata ianya dengan lima ratus kekal haknya pada syuf‟ah itu kerana 
dia tidak meninggalkannya di atas jalan tak suka bahkan kerana mahal maka dia bukan 
orang yang cuai. Jika ia ternyata lebih dari apa yang dia dikhabarkan dengannya batal 
haknya kerana apabila dia tidak gemar padanya dengan yang lebih rendah maka 
dengan yang lebih tinggi terutama.  
 

ٌِْ  أَْو َ أَاَ ُ ااثَّ َ  أَْو قَاَ  اَ ُ  ًَ ااّشِفٌُي اْاُ ْشتَِلَي  ََ لَّي َعلَ أَّ ا .  َاَلَك اّاُ اَك  ًِ َصْفقَتِك اَْي ٌَْ طُْ  َ قُّ ُ : َواَْو اَِق
 ًِ اْْلُواَى  ََِلَّ  ااّ ََلَي  ُنّةٌ قَْ َ  اْاَكََلِي، َوأَّ ا  ًِ ااثّانٌَِِة  ََِلَّ  َ اِهَ  ااثَّ ِ  ََل  ُدّ اَ ُ ِ ْ  َ ْعِل َتِِ  َوقَْد ٌُِلٌدُ 

 .اْاعَاِلُف إْقَلاَل اْاُ ْشتَِلي، َوأَّ ا  ًِ ااثّاِاثَِة  ََِلَنّ ُ قَْد ٌَْدعُو  ِاْا ََلَكِة ِاٌَأُْ ذَ َصْفقَةً ُ  َاَلَكةً 

1074. Kalau syafi‟ bertemu pembeli maka dia mengucap salam ke atasnya atau 
bertanyakan dia harganya atau dia kata kepadanya : Allah berkati kamu pada akad 
kamu, tidak batal haknya. Adapun pada yang pertama maka kerana salam itu sunat 
sebelum bercakap, dan adapun yang kedua maka kerana orang yang jahilkan harganya 
tidak dapat tidak dari dia mengetahuinya dan terkadang orang yang tahu mahukan 
pengakuan si pembeli, dan adapun pada yang ketiga maka kerana terkadang dia 
berdoa dengan keberkatan untuk dia melakukan urusniaga yang diberkati. 
 

ٌِ  اْاُ ْعَ َ ِة َوإِْ َكاِ  اْاقَاِف اْ ٌي .  ٌِِ  شُْفعَةٌ  (َعلَى ِشْقٍا  )أَْو َ ااَعََها  (َوإِذَا تََزّوَا اْ َلأَةً  ) َوهَُو  َِكْ ِل ااّشِ
ٌِْ  أَْهُ  االُّ َةِ  ِء َكَ ا اتّفََ  َعلَ ًْ أَْي َشِلٌُك اْاُ ْصِدِ  أَْو  (أََ ذَهُ ااّشِفٌُي  ). ِاْلِقْطعَِة ِ ْ  اْْلَْلِض َوِالّطائِفَِة ِ ْ  ااّش

ٌي  ( َِ ْهِل اْاِ ثِْ   )اْاُ َ ااَيِ ِ ْ  اْاَ ْلأَِة  ًِ اْْلُواَى َوِ ْ  اْاُ َ اِايِ  ًِ ااثّانٌَِِة  ُ ْعتَ ًَلا  ٌَِْوِي اْاعَْقِد، ِْلَّ  اْا ُْ َي ُ تَقَّوِ
ْقُا ِعَوٌض  َوقٌَِ تُ ُ َ ْهُل اْاِ ثِْ ، َوتَِ ُب  ًِ اْاُ تْعَِة ُ تْعَةُ ِ ثِْلَها ََل َ ْهُل ِ ثِْلَها، ِْلَنَّها اْاَواِ  َةُ  ِاْاِفَلاِ  َوااّشِ

.  َعْنَها
1075. (Apabila seorang mengahwini seorang perempuan) atau menebus 
talaknya (di atas satu juzuk) yang sabit syuf‟ah padanya – “ش ص” dengan kasrah syin 
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dan sukun kaf nama bagi sepotong tanah dan bagi satu kumpulan dari suatu 
sepertimana sepakat ahli lughah di atasnya - (syafi‟ mengambilnya) iaitu rakan 
syarikat orang yang memberi maskahwin atau yang ditebus talak dari perempuan itu 
pada yang pertama dan dari yang menebus talak pada yang kedua (dengan 
maskahwin seumpama) dengan iktibar hari akad kerana kemaluan perempuan itu 
dinilai dan nilainya adalah maskahwin seumpama dan wajib pada mut‟ah oleh mut‟ah 
seumpamanya bukan mahar seumpamanya, kerana ia wajib dengan perceraian dan 
juzuk itu ganti darinya.  
 

 ًُّ وٌَانِ َ  اْاَ أُْ وذُ ِ ْن ُ  ٌَِِ ٌنِِ  قَااَ ُ االُّ ْقُا اْاَ ْشفُوعُ ُصدِّ  .َواَْو اْ تَلَفَا  ًِ قَْدِل اْاِقٌَ ِة اْاَ أُْ وِذ  َِها ااّشِ

1076. Kalau kedua mereka berselisih pada kadar nilai yang diambil dengannya 
juzuk yang diambil syuf‟ah dibenarkan orang yang diambil darinya dengan sumpahnya. 
Mengatakannya Ruyani. 

 
َط (اْ تََ قُّوَها َعلَى قَْدِل اْْلَْ ََلِك  )ِ ْ  ااشَُّلَكاِء  (َوإِْ  َكاَ  ااشُّفَعَاُء َ َ اَعةً  ) ، ِْلَنّ ُ َ  ٌّ ُ ْ تََ  ٌّ  ِاْاِ ْلِك  َقُّ ِ

ٌَْ  ثَََلثٍَة ِاَواِ ٍد نِْصفَُها َوِْلَ َل ثُلُثَُها َوِْلَ َل  ُدُ َُها  َ َاَع اْْلَّوُ  . َعلَى قَْدِلِه َكاْْلُْ َلِة َوااثَّ َلةِ   َلَْو َكانَْت أَْلٌض  َ
ٌِْ  َوااثّاِاُث َ ْهً ا ٌَْ اِ  َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ . ِ ّصتَ ُ أََ ذَ ااثّانًِ َ ْهَ  ٌَأُْ ذُوَ   ِعَدَِد : َوقٌَِ  . َوَهذَا َ ا َصّ َ  ُ ااّش
ِلٌ َ  ُءوِس َواْعتََ دَهُ َ ْ ٌي ِ ْ  اْاُ تَأَّ ِ ْ نَِويُّ . االُّ ِ : َوقَاَ  اإْلِ ًّ . إّ  اْْلَّوَ  ِ ََلُف َ ْذَهِب ااّشا ِِع

1077. (Jika yang mengambil syuf‟ah itu sekumulan orang) rakan-rakan 
syarikat (mereka berhak ke atasnya di atas kadar milik-milik mereka) kerana ia hak 
yang dihakkan dengan milik maka diagihkan ia di atas kadarnya sama seperti sewaan 
dan buah. Maka kalau sekeping tanah di antara tiga orang, bagi seorang setengahnya 
dan seorang yang lain satu pertiganya dan yang seorang lagi satu perenamnya maka 
yang pertama menjual habuannya yang kedua mengambil dua saham dan yang ketiga 
satu saham. Ini apa yang disahkan syeikh yang mana ia muktamad. Dikatakan mereka 
mengambil dengan bilangan kepala, dan memegangnya sekumpulan ulamak mutakhir. 
Kata Isnawi : bahawa yang pertama itu menyalahi mazhab Syafi‟e.  
 

ٌِْ   َْعَض ِ ّصتِِ  ِاَلُ ٍ  ثُّي  َاقٌَِها ِْلَ َل  َااشُّْفعَةُ  ًِ اْا َْعِض اْْلَّوِ  ِالّشِلٌِك اْاقَِدٌِي َِلْنِفَلاِدِه  َواَْو  َاَع أََ دُ ااّشِلٌَك
ٌْيِ ااثّانًِ.  ِاْاَ  ِّ   َِإْ  .  َِإْ  َعفَا َعْن ُ َشاَلَك ُ اْاُ ْشتَِلي اْْلَّوُ   ًِ اْا َْعِض ااثّانًِ، ِْلَنّ ُ َصاَل َشِلًٌكا ِ ثْلَ ُ قَْ َ  اْا َ

.  اَْي ٌَْعُف َعْن ُ  َْ  أََ ذَهُ اَْي ٌَُشاِلْك ُ  ٌِِ  ِاَزَواِ  ِ ْلِك ِ 
1078. Kalau seorang dari dua rakan syarikat menjual sebahagian habuannya 
kepada seorang lelaki kemudian bakinya kepada seorang lain maka syuf‟ah itu pada 
sebahagian yang pertama adalah bagi rakan syarikat lama kerana dia tersendiri dengan 
hak itu. Maka jika dia memaafkan darinya pembeli yang pertama bersyarikat dengannya 
pada sebahagian yang kedua itu, kerana dia menjadi rakan syarikat yang sama 
dengannya sebelum jualan yang kedua itu. Maka jika dia tidak memaafkannya bahkan 
dia mengambilnya pembeli pertama itu tidak bersyarikat dengannya pada bahagian 
yang kedua itu kerana hilang miliknya.  
 

ٌِْ  َعْ  َ قِِّ  أَْو  َْعِ ِ  َ قََط َ قُّ ُ َكاْاقََوِد َوأََ ذَ اْْلَ ُل اْاكُّ  أَْو تََلَك ُ،  َََل ٌَْقتَِصُل َعلَى  َواَْو َعفَا أََ دُ َشِفٌعَ
ِ ّصتِِ  ِائََّل تَتَ َعُّض ااّصْفقَةُ َعلَى اْاُ ْشتَِلي، أَْو َ َ َل أََ دُهَُ ا َوَغاَب اْْلَ ُل أَّ َل اْْلَْ ذَ إاَى ُ ُ وِل اْا َائِِب 

ٌَْس . ِاعُْذِلِه  ًِ أَْ  ََل ٌَأُْ ذَ َ ا ٌُْؤَ ذُ ِ ْن ُ أَْو أََ ذَ اْاكُ ّ   َِإذَا َ َ َل اْا َائُِب َشاَلَك ُ  ٌِِ ، ِْلَّ  اْاَ ّ  اَُهَ ا  َلَ
َوَ ا اْ تَْو َاهُ اْاَ اِ ُل . ِاْلَ اِ ِل اَِلْقتَِصاُل َعلَى ِ ّصتِِ  ِائََّل تَتَ َعَّض ااّصْفقَةُ َعلَى اْاُ ْشتَِلي اَْو اَْي ٌَأُْ ْذ اْا َائِبُ 

 .ِ ْ  اْاَ نَا ِيِ َكاْْلُْ َلِة َوااثَّ َلِة ََل ٌَُزاِ ُ  ُ  ٌِِ  اْا َائِبُ 
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1079. Kalau seorang dari dua syafi‟ memaafkan haknya atau sebahagiannya 
gugur haknya sama seperti qawad, dan yang seorang lagi mengambil semuanya atau 
meninggalkannya, maka dia tidak boleh menghadkan di atas habuannya supaya tidak 
jadi setengah akad di atas pembeli itu, atau hadhir seorang dari kedua mereka dan 
ghaib yang seorang lagi dia takhirkan ambil syuf‟ah kepada hadhir yang ghaib itu kerana 
dia uzur pada bahawa dia tidak boleh mengambil apa yang diambil darinya atau dia 
mengambil semuanya. Maka apabila yang ghaib itu hadhir dia bersyarikat dengannya 
padanya kerana hak itu milik kedua mereka maka tidak boleh yang hadhir menghadkan 
di atas habuannya supaya tidak jadi setengah akad di atas pembeli kalau yang ghaib itu 
tidak mengambilnya. Apa yang disempurnakan oleh yang hadhir daripada manfaat-
manfaat seperti sewaan dan buah tidak menyesakkan dia padanya orang yang ghaib. 
 

ْقِا  ٌِْ  . َوتَتَعَدّدُ ااشُّْفعَةُ  ِتَعَدُِّد ااّصْفقَِة أَْو ااّشِ  َلَْو اْشتََل  اثْنَاِ  ِ ْ  َواِ ٍد ِشْقًصا أَْو اْشتََلاهُ َواِ دٌ ِ ْ  اثْنَ
  ٌِْ ٌِْ  ِ ْ  دَاَل  َِللّشِفٌيِ أَْ ذُ نَِصٌِب أََ ِدِهَ ا َوْ دَهُ َِلْنتِفَاِء تَْ ِعٌِض ااّصْفقَِة َعلَى اْاُ ْشتَِلي، أَْو َواِ دٌ ِشْقَص

ٍء َواِ ٍد  ًِ َصْفقٍَة َواِ دَةٍ  ًْ .  َِللّشِفٌيِ أَْ ذُ أََ ِدِهَ ا ِْلَنّ ُ ََل ٌُْفِ ً إاَى تَْ ِعٌِض َش
1080. Berbilang-bilang syuf‟ah dengan berbilang akad dan juzuk. Maka kalau 
dua orang membeli dari seorang akan satu juzuk atau seorang membelinya dari dua 
orang maka boleh syafi‟ mengambil habuan seorang dari mereka sahaja kerana ternafi 
mensetengahkan akad di atas pembeli, atau seorang membeli dua juzuk dari dua rumah 
maka boleh syafi‟ mengambil satu daripada keduanya kerana ia tidak membawa kepada 
mensetengahkan suatu yang satu pada akad yang satu. 
 

ٌِْ  اْشتََلَك : تَتِّ ةٌ  ٌَْ  ثَََلثٍَة أَثََْلثًا  َ َاَع أََ دُهَُ ا نَِصٌ َ ُ ِْلََ ِد َصاِ  َ اَْو َكاَ  ِاُ ْشتٍَل ِ ّصةٌ  ًِ أَْلٍض َكأَْ  َكانَْت  َ
َ َي ااّشِفٌيِ  ًِ اْاَ  ٌِيِ  ِقَْدِل ِ ّصتِِ  َِلْ تَِوائِِهَ ا  ًِ ااّشِلَكِة،  ٌََأُْ ذُ ااّشِفٌُي  ًِ اْاِ ثَاِ  اا ُّدَُس ََل َ ِ ٌَي اْاَ  ٌِيِ 

. َكَ ا اَْو َكاَ  اْاُ ْشتَِلي أَْ نَ ًٌِّا
1081. Tatimmah. Kalau pembeli mempunyai satu habuan pada tanah seperti 
bahawa ianya di antara tiga orang dengan dibahagi tiga maka seorang dari kedua 
mereka menjual habuannya kepada seorang dari dua sahabatnya dia bersyarikat 
dengan syafi‟ pada barang jualan dengan kadar habuannya kerana sama kedua mereka 
pada syarikat, maka syafi‟ itu mengambil pada contoh ini satu perenam bukan semua 
barang jualan itu sepertimana kalau pembeli itu orang asing. 
 

ٌْيِ، َوََل ُ ُ وُل ُ ْشتٍَل  ، َوََل ُ ُ وُل ثََ ٍ  َكاْا َ َوََل ٌُْشتََلطُ  ًِ ثُ ُوِت ااشُّْفعَِة ُ ْكٌي  َِها ِ ْ  َ اِكٍي ِاثُ ُوتَِها  ِاانّّاِ
ٌْبٍ  . َوََل ِلَ اهُ َكااّلدِّ  ِعَ

1082. Tidak disyaratkan pada sabit syuf‟ah itu hukuman hakim denganya kerana 
sabitnya dengan nas, dan tidak kadhir harga sama seperti jualan dan tidak hadhir 
pembeli dan tidak redhanya wqmq seperti memulangkan dengan „aib.  
 

ْقِا َوِعْلُ  ُ  ِااثَّ ِ  َكاْاُ ْشتَِلي ٌَْس ِاْلُ ْشتَِلي َ ْنعُ ُ ِ ْ  ُلْؤٌَتِ ِ . َوشُِلَط  ًِ تََ لٍُّك  َِها ُلْؤٌَةُ َشِفٌيِ ااّشِ . َواَ
ًٌْ ا اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِااتَّ لُّكِ  َو ًِ َ ْعنَاهُ َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ اِ  َكتََ لّْكت أَْو أََ ْذت  ِااشُّْفعَِة َ َي قَْ ِض . َوشُِلَط  ٌِِ  أَ

ُ ْشتٍَل ااثَّ َ  أَْو َ َي ِلَ اهُ  َِكْوِ  ااثَّ ِ   ًِ ِذّ ِة ااّشِفٌيِ َوََل ِل ًا أَْو َ َي ُ ْكٍي اَ ُ  ِااشُّْفعَِة إذَا َ َ َل َ ْ ِلَ  ُ 
. َوأَثْ ََت َ قّ ُ  ٌَِها َوَطلَ َ ُ 

1083. Disyarat pada memilik dengan syuf‟ah bahawa syafi‟ nampak juzuk itu dan 
tahu harganya, sama seperti pembeli. Tidak boleh pembeli menegah dia dari 
melihatnya. Disyaratkan juga lafaz yang memahamkan memilik, dan pada maknanya 
apa yang telah lalu pada dhaman, seperti “aku memilik” atau “aku ambil dengan syuf‟ah” 
serta pembeli mengambil harganya atau serta redhanya dengan keadaan harga itu 
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didalam zimah syafi‟ dan tidak ada riba, atau beserta hukum syuf‟ah baginya apabila dia 
hadhir majlis hukum dan dia mensabitkan haknya pada syuf‟ah dan menuntutnya. 
 

ًَ  ِذَِاَك ِْلَّ  اْاَ اِاَك قََطَي ِاْلعَاِ ِ  قِْطعَةً ِ ْ  َ اِاِ  .  َوهَُو ُ ْشتَ ٌّ ِ ْ  اْاقَْلِض َوهَُو اْاقَْطيُ . ًِ اْاِقَلاِض :  َْصٌ   ِ ُّ 
ْ حِ   ِ ْ  ااّلِ

ًٌْ ا ُ َ اَل َةً َوُ قَاَلَ ةً . ٌَتََصّلُف  ٌَِها َوقِْطعَةً  .َوٌَُ ّ ى أَ

1084. Fasal pada qiradh i.e berbagi laba. “َراض ِ” diambil dari “َْرض ” iaitu 
memotong. Dinamakan ia dengan demikian itu kerana pemilik memotong bagi pekerja 
i.e „amil sepotong dari hartanya yang „amil itu melakukan tasarruf padanya dan 
sepotong dari keuntungan. Dinamakan ia juga sebagai mudharabah dan muqaradhah. 
 

ْ َ اعُ َواْاَ اَ ةُ َواْ تَّج اَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ  ِقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌْكُْي ُ نَاٌح أَْ  تَْ تَ ُوا  َْ ًَل ِ ْ   }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  اإْلِ ٌَْس َعلَ اَ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنَها  َِ اِاَها إاَى ااّشاِي، َوأَْنفَذَْت َ عَ ُ  }{َل ِّكُْي  ٌِْ  َوَ لَّي َ اَلَب ِاَ ِدٌَ ةَ َلِ  َو ِأَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

ٌَْ َلةَ    .{َعْ دََها َ 
1085. Asal padanya adalah ijmak dan hajat. al Mawardi berhujjah untuknya 
dengan firman Allah taala “tidak ada dosa di atas kamu bahawa kamu cari kelebihan 
dari Tuhan kamu”, dan “dengan bahawa nabi s.a.w.m bermudharabah dengan Khadijah 
r.a dengan hartanya ke Syam, dan Khadijah menghantar bersama dia hambanya 
Maisarah”.  
 

ٌْنَُهَ ا ْ ُح ُ ْشتََلٌك  َ َ اِاٌك َوَعاِ ٌ  :  َوأَْلَكانُ ُ ِ تّةٌ .َوَ ِقٌقَتُ ُ تَْوِكٌُ  َ اِاٍك  َِ ْعِ  َ اِاِ   ٌَِِد آَ َل ِاٌَتِّ َل  ٌِِ  َوااّلِ
. ٌُْعَلُف  َْعُ َها ِ ْ  َكََلِي اْاُ َصنِِّف َو َاقٌَِها ِ ْ  َشْلِ  ِ . َوَعَ ٌ  َوِلْ ٌح َوِصٌ َةٌ َوَ ا ٌ 

1086. Hakikat qiradh adalah pewakilan pemilik dengan meletakkan hartanya 
pada tangan orang lain untuk dia berniaga padanya yang mana keuntungan 
disyarikatkan di antara kedua mereka.  Rukun-rukunnya enam : pemilik dan „amil dan 
kerja dan untung dan sighah dan harta. Diketahui sebahagiannya dari kalam musannif 
dan bakinya dari syarahnya. 
 

 ِاْاَ دِّ َوتَْشِدٌِد اْاُ ْعَ َ ِة َوهَُو َ ا  (َعلَى نَاّضٍ  )َعْقدُهُ  (أَْ  ٌَكُوَ   ): اْْلَّوُ  . (َوِاْلِقَلاِض أَْل َعَةُ َشَلائَِط  )
َو ًِ َهِذِه إَشاَلةٌ إاَى أَّ  َشْلَط اْاَ اِ  . اْاَ اِاَصةِ  (اادّنَانٌِِل  )ِ ْ   (َو  )اْاِفّ ِة اْاَ اِاَصِة  (ِ ْ  اادَّلاِهِي  )ُ ِلَب 

َوََل  ُدّ أَْ  ٌَكُوَ  َ ْعلُوً ا ِ ْنً ا َوقَْدًلا َوِصفَةً، َوأَْ  ٌَكُوَ  ُ عٌَّنًا . ااِّذي هَُو أََ دُ اْْلَْلَكاِ  أَْ  ٌَكُو  نَْقدًا َ اِاًصا
.   ٌَِِد اْاعَاِ  ِ 

1087. (Bagi qiradh itu empat syarat). Pertamanya (bahawa adalah) akadnya 
(di atas duit) i.e “ناض” dengan tasydid dhad iaitu apa yang dicetak (daripada dirham) 
perak yang murni (dan) dari (dinar) yang murni. Padanya ada isyarat kepada bahawa 
syarat harta yang mana ia satu daripada rukun-rukunnya adalah bahawa ianya duit 
yang murni. Tidak dapat tidak bahawa ianya dimaklumi jenis dan kadar dan sifat, dan 
bahawa ianya ditentukan pada tangan „amil.  
 

ٌُْل َ ْ  ُوٍط   َََل ٌَِصحُّ َعلَى َعْلٍض َواَْو  ُلُوً ا َوتِْ ًلا َوُ ِلًٌّا َوَ ْنفَعَةً، ِْلَّ   ًِ اْاِقَلاِض إْغَلاًلا، إْذ اْاعََ ُ   ٌِِ  َغ
َز ِاْلَ اَ ِة  َاْ تَّا  َِ ا ٌَُلوُا  ِكُّ ِ َ اٍ  َوتَْ ُهُ  ااتَِّ اَلةُ  ِِ ، َوََل َعلَى نَْقٍد  ٌُْل َ ْوثُوٍ   ِِ ، َوإِنَّ ا ُ ّوِ ْ ُح َغ َوااّلِ

ِ  .َ ْ شُوٍ  َواَْو َلائًِ ا َِلْنتِفَاِء ُ لُوِص ِ  ًّ  .نَعَْي إْ  َكاَ  ِغشُّ ُ ُ ْ تَْهلًَكا َ اَز قَااَ ُ اْاُ ْلَ انِ

1088. Maka tidak sah ia di atas barangan walaupun duit tembaga dan butiran 
emas dan perhiasan emas dan manfaat, kerana pada qiradh itu risiko tipudaya kerana 
kerja padanya tidak didhabit dan untung tidak diyakini, dan ia hanya diharuskan kerana 
hajat maka ia khusus dengan apa yang laku pada setiap keadaan dan mudah berniaga 
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dengannya. Dan tidak ke atas emas perak yang bercampur walaupun laku kerana 
ternafi murninya. Na‟am jika campurannya lebur harus ia. Mengatakannya Jurjani. 

 
ٌٍْ  أَْو  ّ ِة ِ ْ  دَ ٌِْل ُ عٌٍَّ  َكأَْ  قَاَلَ  ُ َعلَى َ ا  ًِ ااذِّ َوََل َعلَى َ ْ ُهوِ  ِ ْنً ا أَْو قَْدًلا أَْو ِصفَةً، َوََل َعلَى َغ

ٌِْلِه، ٌْ ِ  َغ ٌِْ  َواَْو ُ تََ اِوٌَتَ ٌِْل اْاعَاِ ِ  . َوَكأَْ  قَاَلَ  ُ َعلَى إْ دَ  ُصّلتَ َوََل ٌَِصحُّ  َِشْلِط َكْوِ  اْاَ اِ   ٌَِِد َغ
ًَ ِ ْن ُ ثََ َ  َ ا اْشتََلاهُ اْاعَاِ ُ ، ِْلَنّ ُ قَْد ََل ٌَِ دُهُ ِعْندَ اْاَ اَ ةِ  . َكاْاَ اِاِك ِاٌُو ِ

1089. Dan tidak di atas yang majhul jenis atau kadar atau sifat, dan tidak di atas 
yang tidak tertentu seperti bahawa dia qiradh dengan seorang di atas apa yang didalam 
zimmahnya daripada hutang atau selainnya, dan seperti bahawa dia qiradh dengannya 
di atas satu daripada dua berkas yang sama. Tidak sah ia dengan syarat keadaan harta 
itu pada tangan selain „amil seperti pemilik untuk dia sempurnakan darinya akan harga 
apa yang „amil beli kerana terkadang „amil tidak mendapatinya di sisi hajat. 

 
ٍ ، َو ًِ اْاعَاِ ِ  َ ا شُِلَط  ًِ َوِكٌ ٍ  ْكنَاِ  اْْلَّوََلِ ، ِْلَّ  اْاِقَلاَض ،َوشُِلَط  ًِ اْاَ اِاِك َ ا شُِلَط  ًِ ُ َوّكِ  َوهَُ ا االُّ

ٌِْلِه َ عَ ُ، ِْلَّ   تَْوِكٌٌ  َوتََوكٌُّ ، َوأَْ  ٌَْ تَِقّ  اْاعَاِ ُ   ِاْاعََ ِ  ِاٌَتََ ّكَ  ِ ْ  اْاعََ ِ  َ تَى َشاَء،  َََل ٌَِصحُّ َشْلطُ َعَ ِ  َغ
َوٌَِصحُّ َشْلطُ إَعانَِة َ ْ لُوِك اْاَ اِاِك َ عَ ُ  ًِ اْاعََ ِ ، َوََل ٌَدَ ِاْلَ ْ لُوِك، ِْلَنّ ُ . اْنِقَ اَي اْاعََ ِ  ٌَْقتَِ ً اْنِقَ اَي اْاٌَدِ 
ٌِْ  َ ازَ . َوَشْلطُ ُ أَْ  ٌَكُوَ  َ ْعلُوً ا  ُِلْؤٌٍَة أَْو َوْصفٍ . َ اٌ   ََ عََ  َعَ لَ ُ تَ َعًا ِاْلَ ا ِ  . َوإِْ  شُِلَطْت نَفَقَتُ ُ َعلَ

1090. Disyaratkan pada pemilik apa yang disyaratkan pada muwakkil, dan pada 
„amil apa yang disyaratkan pada wakil, yang mana kedua mereka adalah dua rukun 
yang pertama kerana qiradh adalah mewakilkan dan menerima wakil, dan bahawa amil 
tersendiri dengan kerja supaya dia terboleh melakukan kerja bila dia hendak, maka tidak 
sah syarat kerja orang lain bersamanya kerana pembahagian kerja menuntut 
pembahagian tangan. Sah syarat bantuan hamba pemilik bersamanya pada kerja. Tidak 
ada tangan bagi hamba itu kerana dia adalah harta maka dijadikan kerjanya mengikut 
harta. Syarat hamba itu bahawa ia dimaklumi dengan nampak atau sifat. Jika 
disyaratkan perbelanjaannya di atas „amil nya harus ia. 

 
ِف  )ااّشْلطُ ااثّانًِ  (َو  ) َلاِء  (أَْ  ٌَأْذََ  َلبُّ اْاَ اِ  ِاْلعَاِ ِ   ًِ ااتَّصلُّ ٌْيِ َوااّشِ َو ًِ َهذَا . (ُ ْطلَقًا  ) ًِ اْا َ

ْكِ  ااّلا ِيِ َوهَُو اْاعََ  ُ  .  ََشْلطُ ُ أَْ  ٌَكُوَ   ًِ تَِ اَلةٍ . إَشاَلةٌ إاَى االُّ
1091. Syarat kedua (bahawa tuan harta itu mengizinkan „amil tasarruf) pada 
menjual dan membeli (semata-mata). Pada ini terdapat isyarat kepada rukun keempat 
iaitu kerja. Maka syaratnya bahawa qiradh adalah pada perniagaan.  
 

  َََل ٌَِصحُّ َعلَى ِشَلاِء  ُّلٍ ٌَْطَ نُ ُ َوٌَْ  ُِزهُ، .ُ ْطلَقًا إاَى اْشتَِلاِط أَْ  ََل ٌَُ ٌَِّ  اْاعََ َ  َعلَى اْاعَاِ  ِ : َوأََشاَل  ِقَْوِاِ  
ٌَْها، ،أَْو َغْزٍ  ٌَْنِ ُ  ُ َوٌَ ٌِعُ ُ، ِْلَّ  ااّطْ َ  َوَ ا َ عَ ُ أَْعَ اٌ  ََل تَُ ّ ى تَِ اَلةً    َْ  أَْعَ اٌ  َ ْ  ُوَطةٌ ٌُْ تَأَْ ُل َعلَ

ْ حِ َوقَْد ََل : َوََل َعلَى ِشَلاِء َ تَاعٍ ُ عٌٍَّ  َكقَْوِاِ   ْلعَةَ، ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ ِ ْ  اْاعَْقِد ُ ُصوُ  ااّلِ َوََل تَْشتَِل إَّل َهِذِه ااّ ِ
. ٌَْ ُصُ   ٌَِ ا ٌُعٌَِّنُ ُ  ٌََْ تَ ُّ اْاعَْقدُ 

1092. Dia isyaratkan dengan katanya “semata-mata” kepada mensyaratkan 
bahawa pemilik tidak menyempitkan kerja di atas „amil, maka tidak sah qiradh di atas 
membeli gandum dia kisarnya dan jadikan roti, atau pintalan benang dia tenun dan 
jualkannya kerana kisar dan apa yang bersamanya adalah kerja yang tidak dinamakan 
perniagaan, bahkan kerja yang didhabit yang diupah di atas melakukannya, dan tidak 
sah ia di atas membeli barangan yang tertentu seperti katanya : jangan kamu beli 
melainkan barang ini, kerana yang dimaksudkan dari akad itu adalah terhasil 
keuntungan walhal terkadang tidak terhasil ia pada apa yang dia tentukan maka 
cederalah akad itu.  
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َوٌَُ لُّ  ٌَِ ا ٌَْندُُل ُوُ ودُهُ َكاْاٌَاقُوِت . َكاْا ُلِّ  ( ٌَِ ا ََل ٌَْنقَِطُي ُوُ ودُهُ َغاِا ًا  )أَْي ََل ٌَُ لُّ  ًِ اْاعَْقِد إْذنُ ُ  (أَْو  )
ْ ُح  ًِ اْْلَّوِ  دُوَ  ااثّانًِ ٌِْ  اْا َلَِ  ِاُ ُصوِ  اْاَ ْقُصوِد َوهَُو ااّلِ َوََل ٌَِصحُّ َعلَى ُ عَاَ لَِة َشْ ٍا . اْْلَْ َ ِل َواْاَ 

ٌٍْد أَْو ََل تَْشتَِل إَّل ِ ْن ُ : َكقَْوِاِ    .َوََل تَ ِْي إَّل ِاَز

1093. (atau) iaitu tidak memudharatkan pada akad itu oleh izinnya (pada apa 
yang tidak putus ujudnya ada ghalibnya) seperti gandum, dan mudharatkan ia pada 
apa yang nadir ujudnya seperti delima merah dan kuda berbelang putih hitam kerana 
terhasil maksudnya iaitu untung pada yang pertama, tidak yang kedua. Tidak sah qiradh 
di atas bermuamalah dengan seorang seperti katanya : jangan kamu jual melainkan 
kepada Zaid, atau jangan kamu beli melainkan darinya. 
 

ْكُ  اْاَ اِ ُس  (َو  )  (ُ ْزًءا  ) .أَْي ِاْلعَاِ ِ   ًِ ُصْلِب اْاعَْقدِ  (اَ ُ  )اْاَ اِاُك  (أَْ  ٌَْشتَِلَط  )ااّشْلطُ ااثّاِاُث َوهَُو االُّ
ْ حِ  )اَُهَ ا  (َ ْعلُوً ا  )َواَْو قَِلًٌَل    َََل ٌَِصحُّ اْاِقَلاُض َعلَى أَّ  ِْلََ ِدِهَ ا ُ عٌَّنًا . ُِ ْزئٌِّتِِ  َكنِْصٍف أَْو ثُلُثٍ  (ِ ْ  ااّلِ

ٌْئًا ِاعَدَِي َكْونِِ  اَُهَ ا ٌِْلِهَ ا ِ ْن ُ َش ْ حِ، أَْو أَّ  ِا َ . َواْاَ ْشُلوطُ ِاَ ْ لُوِك أََ ِدِهَ ا َكاْاَ ْشُلوِط اَ ُ . أَْو ُ ْ َهً ا ِ ْ  ااّلِ
.   ٌََِصحُّ  ًِ ااثّانٌَِِة دُوَ  اْْلُواَى

1094. Syarat ketiga iaitu rukun kelima (bahawa) pemilik (mensyaratkan kepada 
„amil) didalam diri akad (satu juzuk) walaupun sedikit (yang dimaklumi) oleh kedua 
mereka (daripada keuntungan) dengan peratusannya seperti setengah atau satu 
pertiga, maka tidak sah qiradh di atas bahawa bagi seorang dari mereka sejumlah yang 
tertentu atau suatu yang mubham daripada keuntungan, atau bahawa bagi orang selain 
mereka sesuatu dari keuntungan kerana keadaan untung itu milik mereka berdua. Yang 
disyaratkan bagi hamba seorang dari mereka sama seperti yang disyaratkan baginya, 
maka sah yang kedua tidak yang pertama. 
 

أَْو َعلَى أَّ  ِْلََ ِدِهَ ا َشِلَكةً أَْو نَِصٌ ًا  ٌِِ  ِاْلَ ْهِ   ِِ ّصِة اْاعَاِ ِ ، أَْو َعلَى أَّ  ِْلََ ِدِهَ ا َعْشَلةً أَْو ِلْ َح ِصْنٍف 
ْ حِ،  ْنِف  ٌََفُوُز أََ دُهَُ ا  َِ ِ ٌيِ ااّلِ ٌَْل ِلْ حِ ذَِاَك ااّصِ ٌَْل اْاعََشَلِة أَْو َغ ِاعَدَِي اْاِعْلِي  ِاْاُ ْزئٌِِّة، َوِْلَنّ ُ قَْد ََل ٌَْل َُح َغ
ْ َح  َائِدَةُ َلأِْس اْاَ اِ   َُهَو ِاْلَ اِاِك إَّل َ ا ٌُْنَ ُب ِ ْن ُ ِاْلعَاِ ِ  َواَْي ٌُْنَ ْب  أَْو َعلَى أَّ  ِاْلَ اِاِك اانِّْصَف َ ثًََل، ِْلَّ  ااّلِ
، َوٌَكُوُ  اْا َاقًِ ِاْلَ اِاِك، ِْلَنّ ُ  ٌََّ  َ ا  ٌء ِ ْن ُ،  ِِ ََلِف َ ا اَْو قَاَ  َعلَى أَّ  ِاْلعَاِ ِ  اانِّْصَف َ ثًََل  ٌََِصحُّ ًْ اَ ُ َش

. ِاْلعَاِ ِ  َواْا َاقًِ ِاْلَ اِاِك  ُِ ْكِي اْْلَْص ِ 
1095. Atau di atas bahawa bagi seorang dari kedua mereka syarikat atau 
habuan padanya kerana jahil dengan habuan „amil, atau di atas bahawa bagi seorang 
dari kedua mereka sepuluh atau untung satu bagai barangan kerana tidak diketahui 
dengan juzuknya dan kerana terkadang tidak untung selain sepuluh atau selain untung 
bagai itu maka seorang dari mereka mendapat semua untung itu, atau di atas bahawa 
bagi pemilik setengah sebagai contoh kerana untung itu faedah modal maka ia bagi 
pemilik melainkan apa yang dinisbahkan darinya kepada „amil walhal tidak dinisbahkan 
baginya suatu darinya, bersalahan keadaan kalau dia kata : di atas bahawa bagi „amil 
itu setengah sebagai contoh, maka sah ia dan adalah bakinya bagi pemilik kerana dia 
menerangkan apa yang bagi „amil dan bakinya bagi pemilik dengan hukum asal. 
 

ٌْنَنَا: َوَصّح  ًِ قَْوِاِ   ْ ُح  َ ٌِْ  َكَ ا اَْو قَاَ  ،قَاَلْ تُك َوااّلِ ٌٍْد َوَعْ ٍلو:  َوَكاَ  نِْصفَ ٌَْ  َز   .َهِذِه اادّاُل  َ
1096. Sah ia pada katanya : aku qiradh dengan kamu dan untung di antara kita, 
adalah ia setengah-setengah sepertimana kalau dia kata : ini rumah di antara Zaid dan 
Umar.  
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ٌْيِ  َِ اِ يِ أَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا َعْقدُ ُ عَاَوَ ٍة، َكقَاَلْ تَُك  ْكُ  ااّ اِدُس َ ا َ ّل  ٌَِها  ًِ اْا َ ٌ َِة َوهَُو االُّ َوَشْلطٌ  ًِ ااّصِ
ٌْنَنَا،  َقَ َِ  اْاعَاِ ُ  اَْفًظا ْ َح  َ  .أَْو َعاَ ْلتُك  ًِ َكذَا َعلَى أَّ  ااّلِ

1097. Disyaratkan pada sighah iaitu rukun yang keenam apa yang telah lalu 
pada sighah jualan dengan menasabah bahawa setiap dari keduanya adalah akad 
bayar membayar, seperti “aku qiradh dengan kamu” atau “aku buat kamu pekerja pada 
sekian di atas bahawa untung di antara kita” maka „amil menerima dengan lafaz. 

 
َل  )ااّلا ُِي ِ ْ  ااشُُّلوِط  (َو  ) َف أَْي  ( ُِ دٍّة  )أََ دُهَُ ا اْاعََ َ   (أَْ  ََل ٌُقَدِّ َكَ نٍَة َ َواٌء أََ َكَت أَْي َ نَعَ ُ ااتَّصلُّ

ْ ُح  ٌَِها َلاَء َِلْ تَِ اِ  َعدَِي ُ ُصوِ  اْاَ ْقُصوِد َوهَُو ااّلِ ٌَْي  َْعدََها أَْي ااّشِ َلاَء  َقَْط  َْعدَ ُ دٍّة َكقَْوِاِ  .اْا َ   َِإْ  َ نَعَ ُ ااّشِ
َ اُي أَْ  تَكُوَ  :  ٌْيِ ااِّذي اَ ُ  ِْعلُ ُ  َْعدََها، َوَ َ لُّ ُ َكَ ا قَاَ  اإْلِ َوََل تَْشتَِل  َْعدَ َ نٍَة َصّح ِاُ ُصوِ  اَِلْ تِْل َاحِ  ِاْا َ

ْ حِ  ِِ ََلِف نَْ ِو َ اَعةٍ  َلاُء ِا ََلِض ااّلِ . اْاُ دّةُ ٌَتَأَتّى  ٌَِها ااّشِ
1098. Keempat daripada syarat-syaratnya (bahawa) seorang dari mereka (tidak 
mengkadarkan) kerja (dengan tempohan) seperti setahun, sama sahaja samaada dia 
diam atau menegahnya dari tasarruf atau jual selepasnya atau beli kerana ihtimal tidak 
terhasil maksudnya itu untung didalam setahun. Maka jika dia menegahnya dari menjual 
sahaja selepas tempohan itu seperti katanya : jangan kamu beli selepas setahun, sah ia 
kerana terhasil mendapatkan untung dengan jual yang boleh dia lakukan selepasnya. 
Tempatnya sepertimana kata Imam bahawa adalah tempoh itu terboleh padanya 
membeli kerana tujuan untung, bersalahan umpama sejam. 
 

َ اَلِة : تَْن ٌِ ٌ  قَْد عُِلَي ِ ْ  اْ تِنَاعِ ااتّأْقٌِِت اْ تِنَاعُ ااتّْعِلٌِ ، ِْلَّ  ااتّأْقٌَِت أَْ َهُ  ِ ْن ُ  ِدَِاٌِ  اْ تَِ اِاِ   ًِ اإْلِ
ْ حِ . َواْاُ َ اقَاةِ  ِف،  ِِ ََلِف اْاَوَكااَِة ِاُ نَا َاتِِ  َغَلَض ااّلِ ًٌْ ا تَْعِلٌُ  ااتَّصلُّ  . َوٌَْ تَنُِي أَ

1099. Tanbih. Sungguh diketahui dari tertegah menetapkan waktu tertegah ta‟lik, 
kerana menetapkan waktu lebih mudah darinya dengan dalil ia diterima pada sewaan 
dan musaqah. Tertegah juga ta‟lik tasarruf, bersalahan wakilan kerana bernafiannya 
dengan tujuan untung.  
 

ٌِْ  ُ تَفَاِ ًَل َوُ تََ اِوًٌا  ًِ اْاَ ْشُلوِط اَُهَ ا ِ ْ  .َوٌَُ وُز تَعَدُّدُ كُّ ٍ ِ ْ  اْاَ اِاِك َواْاعَاِ  ِ    َِلْلَ اِاِك أَْ  ٌُقَاِلَض اثْنَ
ْ حِ َوِاْْلَ ِل االُّ َُي، أَْو ٌَْشِلَط اَُهَ ا اانِّْصَف  ِااّ ِوٌِّة، َ َواٌء أََشَلَط َعلَى كُّ ٍ  ْ حِ، َكأَْ  ٌَْشِلَط ِْلََ ِدِهَ ا ثُلَُث ااّلِ ااّلِ

 .ِ ْنُهَ ا ُ َلاَ عَةَ اْْلَ ِل أَْي َلَ 

1100. Harus berbilang setiap dari pemilik dan „amil. Maka boleh seorang pemilik 
membuat qiradh dengan dua orang dengan berlebih kurang dan sama pada apa yang 
disyaratkan bagi kedua mereka dari keuntungan. Seperti bahawa dia mensyaratkan 
bagi seorang dari mereka satu pertiga keuntungan dan bagi seorang lagi satu 
perempatnya, atau dia mensyaratkan bagi mereka setengah dengan sama banyak, 
sama sahaja dia mensyaratkan di atas setiap dari kedua mereka merujuk yang seorang 
lagi atau tidak.  
 

ٌْنَُهَ ا  َِ َ ِب اْاَ ا ِ  ْ ُح  َْعدَ نَِصٌِب اْاعَاِ ِ   َ ٌِْ  أَْ  ٌُقَاِلَ ا َواِ دًا َوٌَكُوَ  ااّلِ  َِإذَا َشَلَطا ِاْلعَاِ ِ  نِْصَف . َوِاَ اِاَك
ٌَْل َ ا تَْقتَِ ٌِ  اانِّْ  َةُ  ْ حِ َوَ اُ  أََ ِدِهَ ا ِ ائَتَاِ  َوَ اُ  اْْلَ ِل ِ ائَةٌ اْقتََ َ ا اانِّْصَف اْْلَ َل أَثََْلثًا،  َِإْ  َشَلَطا َغ ااّلِ

  ََ دَ اْاعَْقدُ 

1101. Boleh dua pemilik membuat qiradh dengan seorang „amil, dan adalah 
untung selepas habuan „amil di antara kedua mereka sekira-kira harta mereka. Maka 
apabila keduanya mensyaratkan bagi „amil setengah keuntungan dan harta seorang dari 
kedua mereka dua ratus dan harta yang seorang lagi seratus kedua mereka 
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membahagikan setengah yang lain kepada tiga bahagi. Maka jika mereka 
mensyaratkan selain apa yang dituntut oleh nisbah itu rosaklah akad itu. 
 

ٌِْ  ِاْلعَاِ ِ  إْ  اَْي ٌَقُْ   ْ ُح كُلُّ ُ ِاْلَ اِاِك، ِْلَنّ ُ نََ اُء ِ ْلِكِ  َوَعلَ ُف اْاعَاِ ِ  ِاْ ِْذِ   ٌِِ ، َوااّلِ َوإِْ   ََ دَ قَِلاٌض َصّح تََصلُّ
ْ ُح ِاً أُْ َلةُ ِ ثِْلِ ، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَْعَ ْ  َ ّ انًا َوقَْد  َاتَ ُ اْاُ َ ّ ى  .َوااّلِ

1102. Jika rosak qiradh sah tasarruf „amil kerana ada izin padanya, dan untung 
semuanya bagi pemilik kerana ia kesuburan miliknya. Kena di atasnya bagi „amil upah 
seumpama jika dia tidak katakan : untung bagi ku, kerana dia tidak bekerja percuma 
walhal luput darinya apa yang disebutkan.  
 

. َوٌَتََصّلُف اْاعَاِ ُ  َواَْو  ِعَْلٍض  َِ ْصلََ ٍة، ِْلَّ  اْاعَاِ َ   ًِ اْاَ ِقٌقَِة َوِكٌٌ  ََل  ِ َْ ٍ   َاِ ٍ  َوََل  ِنَِ ٌئٍَة  ََِل إْذ ٍ 
ٌٍْب إ ْ  ْ قَاءِ  َوِاكُّ ٍ ِ ْ  اْاَ اِاِك َواْاعَاِ ِ  َلدٌّ  ِعَ َوََل ٌُعَاِ ُ  .  َِإْ  اْ تَلَفَا عُِ َ   ِاْاَ ْصلََ ِة  ًِ ذَِاكَ .  ُِقدَْت َ ْصلََ ةُ اإْلِ

ٌْئًا ِ ْ  َ اِ  اْاِقَلاِض، ِْلَّ  اْاَ اَ  اَ ُ  .  اْاَ اِاَك َكأَْ  ٌَ ٌِعَ ُ َش
1103. „Amil melakukan tasarruf walaupun dengan barangan dengan maslahat, 
kerana „amil pada hakikatnya adalah wakil, tidak dengan rugi yang keji dan tidak dengan 
bertangguh tanpa izin. Bagi setiap dari pemilk dan „amil memulangkan dengan „aib jika 
luput maslahat mengekalkan. Maka jika keduanya berselisih di‟amalkan dengan 
maslahat pada demikian itu. Tidak boleh „amil bermu‟amalah dengan pemilik seperti dia 
menjual kepadanya sesuatu dari harta qiradh kerana harta itu miliknya.  
 

َوََل ٌَْشتَِلي َزْوُا اْاَ اِاِك ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى َوََل َ ْ  . َوََل ٌَْشتَِلي  ِأَْكثََل ِ ْ  َ اِ  اْاِقَلاِض َلأَْس َ اٍ  َوِلْ ً ا
ٌِْ  ِاَكْونِِ   َْعَ  ُ  ََِل إْذٍ  ِ ْن ُ  ٌِْل اْْلُواَى َوََل  ًِ ااّزائِِد . ٌُْعتَُ  َعلَ َلاُء  ًِ َغ ٌِْل إْذنِِ  اَْي ٌَِصّح ااّشِ  َِإْ   َعََ  ذَِاَك  ِ َ

ٌِْلَها، إَّل إْ  اْشتََل   ًِ  ِلِه  ِاْنِفَ اخِ اانَِّكاحِ َوتَْفِوٌِت اْاَ اِ   ًِ َغ  ٌَِها، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَأْذَْ   ًِ ااّزائِِد  ٌَِها، َوِاتََ لُّ
 .ِذّ تِِ   ٌََقَُي ِاْلعَاِ  ِ 

1104. Tidak boleh dia membeli dengan lebih dari harta qiradh, nisbah modal dan 
untung. Tidak boleh dia membeli suami atau isteri pemilik dan tidak orang yang 
dimerdekakan di atasnya kerana keadaannya sebahagian diri pemilik itu tanpa izin 
darinya. Maka jika dia melakukan demikian itu tanpa izinnya tidak sah belian itu pada 
selain yang pertama dan tidak pada yang lebih padanya, kerana dia tidak diizinkan pada 
yang lebih padanya, dan kerana kemudharatan pemilik dengan terfasakh nikah dan 
luput harta pada selainnya, melainkan jika dia membeli didalam zimmahnya maka ia 
jatuh bagi „amil itu.  
 

ٌْ ِ .َوََل ٌَُ ا ُِل  ِاْاَ اِ   ََِل إْذٍ  ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْاَ َطلِ  َوََل .   َِإْ  أَِذَ  اَ ُ َ اَز، اَِكْ  َلَ ٌَُ وُز  ًِ اْا َْ ِل إَّل  ِنَّاٍ َعلَ
ُ  ِ ْن ُ نَْفَ  ُ َ َ ًلا َوََل َ فًَلا ِ ثَْوٍب َوَوْزٍ  َ ِفٌٍف َكذََهبٍ . ٌَُ ّوِ ًّ ٌِْ   ِْعُ  َ ا ٌُْعتَادُ  ِْعلُ ُ َكَط . َوَعلَ

1105. Tidak boleh dia bermusafir dengan harta qiradh tanpa izin kerana padanya 
bahaya. Maka jika dia mengizinkannya harus ia, akan tetapi tidak harus dilautan 
melainkan dengan nas di atasnya. Tidak boleh dia menyara darinya akan dirinya, pada 
hadhir dan tidak pada safar. Kena dia melakukan apa yang adatnya dia melakukannya 
seperti lipat kain dan timbang barang yang ringan seperti emas. 
 

ِ ْن ُ َكتَْفِلٌٍط أَْو َ فٍَل  (إَّل  ِعُْدَواٍ   ) ِتَلَِف اْاَ اِ  أَْو  َْعِ ِ ، ِْلَنّ ُ أَِ ٌٌ   َََل ٌَْ َ ُ ،  (َوََل َ َ اَ  َعلَى اْاعَاِ ِ   )
ٌِْل إْذ ٍ   َِإْ  أَْ نَدَهُ إاَى َ  ٍَب  َعَلَى ااتّْفِصٌِ  اْْلتًِ  ًِ . َوٌُْق َُ  قَْواُ ُ  ًِ ااتّلَِف إذَا أَْطلَ َ .  ًِ  َّلٍ أَْو  َْ ٍل  ِ َ

.  اْاَوِدٌعَةِ 
1106. (Tidak ada dhaman di atas „amil) dengan binasa harta itu atau 
sebahagiannya kerana dia orang yang diamanahkan maka dia tidak mendahaman 
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(melainkan dengan melampau) seperti cuai atau safar didaratan atau lautan tanpa 
izin. Diterima katanya pada binasanya apabila dia tidak mengkaitkan. Maka jika dia 
menyandarkannya kepada sebab maka di atas tafsil yang akan datang pada wadhiah.  
 

ْ حِ  ِِقْ َ ٍة ََل  ِظُُهوٍل، ِْلَنّ ُ اَْو َ لََكَها  ِااظُُّهوِل اََكاَ  َشِلًٌكا  ًِ اْاَ اِ   ٌََكُوُ  اانّْقُا  َوٌَْ ِلُك ِ ّصتَ ُ ِ ْ  ااّلِ
ٌَْس َكذَِاكَ  ٌِْهَ ا، َواَ  اَِكنّ ُ إنَّ ا ٌَْ تَِقلُّ ِ ْلكُ ُ  ِاْاِقْ َ ِة إْ  نَّض َلأُْس اْاَ اِ  َو ُِ َخ ،اْاَ اِصُ   َْعدَ ذَِاَك َ ْ  ُو ًا َعلَ

ْ حِ اْاَ ْق ُويِ  ًٌْ ا  ِنَُ وِض اْاَ اِ  . اْاعَْقدُ، َ تّى اَْو َ َصَ   َْعدَ اْاِقْ َ ِة  َقَْط نَْقٌا ُ  َِل  ِااّلِ َوٌَْ تَِقلُّ ِ ْلكُ ُ أَ
.  َواْافَْ خِ  ََِل قِْ َ ةٍ 

1107. Dia memiliki habuannya daripada untung itu dengan pembahagian bukan 
dengan zahirnya, kerana kalau dia memiliki dengan zahirnya nescaya dia adalah rakan 
syarikat pada harta itu maka jadilah kurang yang terhasil selepas demikian itu dikirakan 
di atas keduanya, sedangkan ia tidak seperti itu, akan tetapi pemilikkannya hanya tetap 
dengan pembahagian jika modal itu menjadi duit dan difasakhkan akad, hingga kalau 
terhasil selepas pembahagian sahaja oleh kurang ditampung ia dengan untung yang 
telah dibahagi-bahagikan. Tetap miliknya juga dengan jadi duit harta itu dan fasakh 
tanpa pembahagian.  
 

ٌِْل  ٌْنٌِِّة اْاَ اِصلَِة  ِ َ ٌِْلَها ِ ْ  َ ائِِل ااّزَوائِِد اْاعَ َوِاْلَ اِاِك َ ا َ َصَ  ِ ْ  َ اِ  قَِلاٍض َكثََ ٍل َونِتَااٍ َوَكْ ٍب َوَ ْهٍل َوَغ
ٌَْس ِ ْ   ََوائِِد ااتَِّ اَلةِ  ِف اْاعَاِ ِ ، ِْلَنّ ُ اَ  .تََصلُّ

1108. Bagi pemilik apa yang terhasil dari harta qiradh seperti buah dan anak dan 
usaha dan mahar dan selainnya daripada sekalian tambahan-tambahan „ain yang 
terhasil tanpa tasarruf amil kerana bukan dari faedah-faedah perniagaan.  
 

ٌٍْب َ اِدٍث  (ِلْ ٌح َوُ ْ َلاٌ   ) ٌَِ ا  ٌَِِدِه ِ ْ  اْاَ اِ   (َوإِذَا َ َصَ   )  (ُ  َِل اْاُ ْ َلاُ   ) َْعدَهُ  َِ  َِب ُلْ ٍا أَْو َع
ٌٍْب َ اِدٍث  ْ حِ  )اْاَ اِصُ   ُِلْ ٍا أَْو َع َوَكذَا اَْو تَِلَف  َْعُ  ُ  ِ  ٍَة َ َ اِوٌٍّة  َْعدَ  .َِلْقتَِ اِء اْاعُْلِف ذَِاكَ  ( ِااّلِ

ٌْيٍ أَْو ِشَلاٍء قٌَِاً ا َعلَى َ ا َ لّ  ِف اْاعَاِ ِ   ِ َ . تََصلُّ
1109. (Apabila terhasil) pada harta yang ada pada tangannya (untung dan 
rugi) selepas untung dengan sebab murah atau „aib yang baru (ditampung rugi) yang 
terhasil dengan murah atau „aib baru itu (dengan untung) kerana „uruf menuntut 
demikian itu. Begitu juga kalau sebahagiannya binasa dengan malapetaka selepas 
tasarruf „amil dengan jual atau beli kerana kias di atas apa yang telah lalu.  
 

َواَْو أََ ذَ اْاَ اِاُك  َْعَ  ُ قَْ َ  ظُُهوِل ِلْ حٍ َوُ ْ ٍل َلَ َي َلأُْس اْاَ اِ  ِاْل َاقًِ  َْعدَ اْاَ أُْ وِذ، أَْو أََ ذَ  َْعَ  ُ  َْعدَ ظُُهوِل 
ْ ُح ِعْشُلوَ  َوأََ ذَ ِعْشِلٌَ   َ ُدُ َُها َوهَُو ثَََلثَةٌ .ِلْ حٍ  َاْاَ اُ  اْاَ أُْ وذُ ِلْ ٌح َوَلأُْس َ ا ٍ   ِ ثَااُ ُ اْاَ اُ  ِ ائَةٌ َوااّلِ

ْ َح  ُدُُس اْاَ اِ   ٌََْ تَِقلُّ ِاْلعَاِ ِ  اْاَ ْشُلوِط اَ ُ ِ ْن ُ، َوهَُو َواِ دٌ َوثُلُثَاِ  إْ  شُِلَط اَ ُ  ْ حِ، ِْلَّ  ااّلِ َوثُلٌُث ِ ْ  ااّلِ
ْ حِ    .نِْصَف ااّلِ

1110. Kalau pemilik mengambil sebahagian harta itu sebelum nyata untung dan 
rugi dirujukkan modal itu kepada bakinya selepas apa yang diambil, atau dia mengambil 
sebahagiannya selepas nyata untung maka harta yang diambil itu untung dan modal. 
Contohnya : harta itu seratus dan untungnya dua puluh dan dia mengambil dua puluh, 
maka satu perenam dari duapuluh itu iaitu tiga satu pertiga adalah dari untung kerana 
untung itu satu perenam harta, maka tetap bagi „amil apa yang disyaratkan baginya 
darinya iaitu satu dua pertiga jika disyaratkan baginya setengah keuntungan.  
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 ِ ثَااُ ُ اْاَ اُ  ِ ائَةٌ َواْاُ ْ ُل ِعْشُلوَ  .أَْو أََ ذَ  َْعَ  ُ  َْعدَ ظُُهوِل ُ ْ ٍل  َاْاُ ْ ُل ُ َوّزعٌ َعلَى اْاَ أُْ وِذ َواْا َاقًِ
َوأََ ذَ ِعْشِلٌَ   َِ ّصتَُها ِ ْ  اْاُ ْ ِل ُل ُُي اْاُ ْ ِل  ََكأَنّ ُ أََ ذَ َ ْ َ ةً َوِعْشِلٌَ ،  ٌََعُودُ َلأُْس اْاَ اِ  إاَى َ ْ َ ٍة 

 .َوَ ْ ِعٌ َ 

1111. atau dia mengambil sebahagiannya selepas nyata rugi maka rugi itu 
diagihkan ke atas apa yang diambil dan bakinya. Contohnya : harta itu seratus dan rugi 
dua puluh, dan dia mengambil dua puluh, maka habuan seratus dari rugi itu adalah satu 
perempat rugi79, maka seolah-olah dia mengambil dua puluh lima, maka kembalilah 
modal itu kepada tujuh puluh lima. 
 

ْ حِ َو ًِ قَْدِلِه ِاُ َوا َقَتِِ   ٌَِ ا نَفَاهُ ِاَْلَْصِ ، َو ًِ ِشَلاٍء اَ ُ أَْو ِاْلِقَلاِض َوإِْ  َكاَ   َوٌَُصدُّ  اْاعَاِ ُ   ًِ َعدَِي ااّلِ
ٌِْ   ًِ قَْدِل ااثَّ  ِ . َ اِ ًلا   .َواَْو اْ تَلَفَا  ًِ اْاقَْدِل اْاَ ْشُلوِط اَ ُ تََ ااَفَا، َكاْ تََِلِف اْاُ تَ َاٌِعَ

1112. Dibenarkan „amil pada tidak ada untung dan pada kadar untung kerana 
muafakatnya dengan asal pada apa yang dia nafikan, dan pada belian untuk dirinya 
atau untuk qiradh sekalipun ianya rugi. Kalau kedua mereka berselisih pada kadar yang 
disyaratkan baginya mereka bersumpah-sumpah sama seperti berselisih dua orang 
yang berjual beli pada kadar harga.  
 

  ِِ ََلِف نَِظٌِلِه  ًِ ،َوِاْلعَاِ ِ   َْعدَ اْافَْ خِ أُْ َلةُ اْاِ ثِْ  َوٌَُصدُّ   ًِ دَْعَو  َلدِّ اْاَ اِ  ِاْلَ اِاِك، ِْلَنّ ُ ائْتََ نَ ُ َكاْاُ ودَعِ 
 .اْاُ ْلتَِهِ  َواْاُ ْ تَأِْ لِ 

1113. Wajib bagi ‟amil selepas fasakh upah seumpama. Dibenarkan dia pada 
dakwaan memulangkan harta kepada pemilik kerana dia mempercayainya seperti orang 
yang diletakkan barang taruhan, bersalahan yang sebandingnya pada pemegang gadai 
dan penyewa. 

 
َ   ٌَِِ ٌنِِ  إَّل اْاُ ْلتَِهَ  َواْاُ ْ تَأِْ لَ :  َائِدَةٌ  . كُ ُّ أَِ ٌٍ  ادَّعى ااّلدّ َعلَى َ ْ  ائْتََ نَ ُ ُصدِّ

1114. Satu faedah : setiap orang yang diamanahkan yang mendakwa telah 
memulangkan ke atas orang yang mengamanahkannya dibenarkan dia dengan 
sumpahnya melainkan pemegang gadai dan penyewa. 
 

ٌِْ ، ِاكُّ ٍ ِ ْ  اْاَ اِاِك َواْاعَاِ ِ   َْ ُ  ُ َ تَى َشاَء، َوٌَْنفَِ ُخ  َِ ا تَْنفَِ ُخ  ِِ  اْاَوَكااَةُ : تَتِّ ةٌ  اْاِقَلاُض َ ائٌِز ِ ْ  ااّطَل َ
. َكَ ْوِت أََ ِدِهَ ا َوُ نُونِِ  ِاَ ا َ ّل أَنّ ُ تَْوِكٌٌ  َوتََوكُّ ٌ 

1115. Tatimmah : qiradh itu harus dari dua tepi, boleh setiap daripada pemilik 
dan „amil memfasakhkannya bila dia hendak. Terfasakh ia dengan apa yang terfasakh 
wakilan dengannya seperti mati seorang dari keduanya dan gilanya kerana apa yang 
telah lalu bahawa ia adalah mewakilkan dan menerima wakilan.  
 

ٌَْس  ًِ قَْ َ تِِ  َوَلدُّ قَْدِل َلأِْس اْاَ اِ  ِاِ ثِْلِ   ِأَْ   ثُّي  َْعدَ اْافَْ خِ أَْو اَِلْنِفَ اخِ ٌَْلَزُي اْاعَاِ  ُ  ٌِْ  ِْلَنّ ُ اَ اْ تٌِفَاُء اادّ
ٌِْل ِصفَتِِ  أَْو اَْي ٌَكُْ  ِلْ ٌح ِْلَنّ ُ  ًِ عُْهدَِة َلدِّ َلأِْس اْاَ اِ  َكَ ا أََ ذَهُ  َهذَا . ٌَْنِ َ  ُ َوإِْ  َكاَ  قَْد  َاَع ُ  ِنَْقٍد َعلَى َغ
ٌِْ  َوَ ظُّ ُ  ٌِ ِ   .إذَا َطلََب اْاَ اِاُك اَِلْ تٌِفَاَء أَْو ااتّْنِ ٌَض، َوإَِّل  َََل ٌَْلَزُ  ُ ذَِاَك إَّل أَْ  ٌَكُوَ  ِاَ ْ ُ وٍل َعلَ

1116. Kemudian, selepas fasakh atau terkfasakh qiradh lazim „amil membayar 
hutang kerana ia tidak lagi didalam genggamannya, dan mengembalikan kadar modal 
kepada yang seumpamanya dengan bahawa dia menjadikannya duit sekalipun dia telah 
menjualnya dengan duit yang melaini sifat modal itu atau tidak ada untung, kerana dia 
berada didalam tanggung jawab mengembalikan modal itu sepertimana dia 
mengambilnya. Ini apabila pemilik menuntut pembayaran hutang atau mengembalikan 
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kepada duit, jika tidak maka tidak melazimi dia demikian itu melainkan bahawa ianya 
bagi orang yang dihijir dan yang terbaik baginya demikian itu. 
 

ٌَْس ِاْلَ اِاِك َعلَى اْاعَاِ ِ   َواَْو تَعَاقَدَا َعلَى نَْقٍد َوتََصّلَف  ٌِِ  اْاعَاِ ُ   َأَْ َطَ  اا ُّْلَطاُ  ذَِاَك اانّْقدَ ثُّي  ُِ َخ اْاعَْقدَ،  َلَ
ٌِْ  َعلَى ااّصِ ٌحِ  ًِ ااّزَوائِدِ  . إَّل ِ ثَْ  اانّْقِد اْاَ ْعقُوِد َعلَ

1117. Kalau dua orang berakad di atas satu kadar duit dan „amil telah tasarruf 
padanya maka sultan membatalkan duit itu kemudian difasakhkan akad maka tidak ada 
bagi pemilik di atas „amil melainkan seumpama duit yang diakadkan di atasnya di atas 
yang sahih didalam Zawaid.  
 

ٌِْ   ٌَِها َغاِا ًا ََل .  ًِ اْاُ َ اقَاةِ :  َْصٌ   ٌِ  َو ُكُوِ  اْاقَاِف اْاُ ْ تَااِ إاَ ًَ اُ َةً َ أُْ وذَةٌ ِ ْ  ااّ ْقًِ  ِفَتْحِ ااّ ِ َوِه
ٌَْلهُ َعلَى نَْ ٍ  أَْو َشَ ِل  ِ ٌَّ ا  ًِ اْاِ َ اِز  َِإنُّهْي ٌَْ قُوَ  ِ ْ  اْْل َاِل ِْلَنّ ُ أَْنفَُي أَْعَ اِاَها َوَ ِقٌقَتَُها أَْ  ٌُعَاِ َ  َغ

 .ِعنٍَب ِاٌَتَعَّهدَهُ  ِااّ ْقًِ َوااتّْل ٌَِِة َعلَى أَّ  ااثَّ َلةَ اَُهَ ا

1118. Fasal pada musaqah. “  مسا” pada lughah diambil dari “  س” i.e jirus yang 
ghalibnya dihajati pada musaqah, apatah pula di Hijaz maka mereka menjirus dari 
telaga-telaga, kerana jirus itu adalah yang paling bermanfaat daripada kerja-kerjanya. 
Hakikatnya bahawa seorang menjadikan orang lain bekerja pada pokok tamar atau 
pokok anggur untuk dia menguruskannya dengan jirus dan mengasuhnya di atas 
bahawa buahnya bagi kedua mereka. 
 

  ٌِْ ْ َ اعِ َ  َُل ااّصِ ٌَ  ٌْ َِل  }: َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ ٌِْ  َوَ لَّي َعاَ َ  أَْهَ  َ   }: َو ًِ ِلَواٌٍَة  {أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌْ ََل نَْ لََها َوأَْلَ َها  َِشْطِل َ ا ٌَْ ُلُا ِ ْنَها ِ ْ  ثََ ٍل أَْو َزْلعٍ  ٌَْها، ِْلَّ  . {دَ ََي إاَى ٌَُهوِد َ  َواْاَ اَ ةُ دَاِعٌَةٌ إاَ

َ اِاَك اْْلَْشَ اِل قَْد ََل ٌُْ ِ ُ  تَعَهُّدََها أَْو ََل ٌَتَفَّلوُ اَ ُ َوَ ْ  ٌُْ ِ ُ  َوٌَتَفَّلوُ قَْد ََل ٌَْ ِلُك اْْلَْشَ اَل  ٌََْ تَاُا ذَِاَك إاَى 
َِّ اِل  ٌء ِ ْ  ااث ًْ اَِلْ تِْعَ اِ  َوَهذَا إاَى اْاعََ ِ ، َواَْو اْكتََل  اْاَ اِاُك اَِزَ تْ ُ اْْلُْ َلةُ  ًِ اْاَ اِ  َوقَْد ََل ٌَْ ُصُ  اَ ُ َش

. َوٌَتََهاَوُ  اْاعَاِ ُ   َدََعْت اْاَ اَ ةُ إاَى تَْ ِوٌِزَها
1119. Asal padanya sebelum ijmak khabar dua kitab yang sahih “bahawa nabi 
s.a.w.m menjadikan penduduk Khaibar sebagai pekerja” pada satu riwayat 
“menyerahkan kepada Yahudi Khaibar akan pokok tamarnya dan buminya dengan 
sebahagian buah atau hasil tanaman yang keluar darinya”, dan hajat yang menyeru 
kepadanya, kerana pemilik pokok terkadang tidak pandai menguruskannya atau tidak 
lapang untuknya sementara orang yang pandai dan lapang terkadang tidak memiliki 
pokok maka orang yang itu perlu mencari pekerja dan yang ini kepada kerja, dan kalau 
pemilik mengupah nescaya lazimi dia membayar upah pada masa itu juga dan 
terkadang tidak terhasil buah baginya dan sambi lewa pekerja, maka hajat menyeru 
kepada mengharuskannya. 
 

ًَ  ًِ ااّشْلحِ . َوأَْلَكانَُها ِ تّةٌ َعاقِدَاِ  َوَعَ ٌ  َوثََ ٌل َوِصٌ َةٌ َوَ ْوِلدُ اْاعََ  ِ   َواْاُ َصنُِّف ذََكَل  َْعَ َها َونَْذكُُل اْا َاقِ
1120. Rukun-rukunnya enam : dua yang berakad dan kerja dan buah dan sighah 
dan tempat diletakkan kerja itu. Musannif menyebutkan sebahagiannya dan kita 
sebutkan bakinya didalam syarah. 
 

ٌَْها َكَ ا َ لّ  (َواْاُ َ اقَاةُ َ ائَِزةٌ  ) َهذَا أََ دُ . (اانّْ ِ  َواْاَكْلِي  )َشَ ِل  (َعلَى  )َوََل ٌَِصحُّ َعْقدَُها إَّل  ِاْلَ اَ ِة إاَ
. أَّ ا اانّْ ُ   َِلْلَ  َِل ااّ ا ِِ  َواَْو ذُكُوًلا َكَ ا اْقتََ اهُ إْطََلُ  اْاُ َصنِِّف َوَصّلَح  ِِ  اْاَ فّافُ . اْْلَْلَكاِ  َوهَُو اْاَ ْوِلدُ 

 . َوٌُْشتََلطُ  ٌِِ  أَْ  ٌَكُوَ  َ ْ ُلوً ا ُ عٌَّنًا َ ْلئًٌِّا  ٌَِِد َعاِ ٍ  اَْي ٌَْ دُ َصََلُ  ُ 

1121. (Musaqah itu harus) kerana hajat kepadanya sepertimana telah lalu. 
Tidak sah akadnya melainkan (di atas) pokok (tamar dan pokok anggur). Ini satu 
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daripada rukun-rukunnya iaitu tempat kerja. Adapun pokok tamar maka kerana khabar 
yang lalu itu, walaupun jantan sepertimana dikehendaki itlak musannif dan dijelaskan 
oleh Khaffaf. Disyaratkan padanya bahawa ianya ditanam, tertentu, dipandang, berada 
pada tangan pekerja, tidak nyata eloknya.  
 

ًِّ اْاَ ْلِا  ًُ . َوِ ثْلُ ُ اْاِعنَُب، ِْلَنّ ُ  ًِ َ ْعنَى اانّْ ِ   َِ اِ يِ ُوُ وِب ااّزَكاِة َوتَأَت َوتَْ ِ ٌَةُ اْاِعنَِب  ِاْاَكْلِي َوَلدَ اانّْه
ٌِْ  َوَ لَّي . َعْنَها ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ وا اْاِعنََب َكْلً ا إنَّ ا اْاَكْلُي ااّلُ ُ  اْاُ ْ ِلُي  }: قَاَ  اانّ ِ  .َلَواهُ ُ ْ ِليٌ . {ََل تَُ  ُّ

1122. Umpamanya pokok anggur kerana ia pada makna pokok tamar dengan 
menasabah wajib zakat dan boleh dijangka. Menamakan anggur dengan karm datang 
tegahan darinya, sabda nabi s.a.w.m “jangan kamu namakan anggur sebagai karm, 
karm i.e mulia itu hanyalah lelaki yang islam”. Meriwayatkannya Muslim.  
 

أَْكِلُ وا َعّ اتِكُْي اانّْ َ  اْاُ ْطعََ اِت  ًِ اْاَ ْ ِ  َوأَنَّها  }: َوااّلاِ ُح أَّ  اانّْ َ  أَْ َ ُ  ِاُوُلوِد . َواْ تَلَفُوا أٌَُُّهَ ا أَْ َ  ُ 
ٌِْ  َوَ لَّي اانّْ لَةَ {ُ ِلقَْت ِ ْ  ِطٌنَِة آدََي  ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ ، َواانّْ ُ  ُ قَدٌّي َعلَى اْاِعنَِب  ًِ َ ِ ٌيِ اْاقُْلآِ ، َوَش ّ َ اانّ ِ

  ٌَْ ٌِْ  َوَ لَّي َع  ِاْاُ ْؤِ ِ   َِإنَّها تَْشَلُب  َِلأِْ َها َوإِذَا قُِطعَْت َ اتَْت، َوٌُْنتَفَُي  َِ ِ ٌيِ أَْ َزائَِها، َوَش ّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ًَ أُيُّ اْاَ  َائِثِ  . اادّّ اِ   َِ  ِّة اْاِعنَِب، ِْلَنَّها أَْصُ  اْاَ ْ ِل، َوِه

1123. Mereka berselisih pendapat; mana satu dari keduanya terafdhal. Yang 
rajih bahawa pokok tamar terafdhal kerana datang “muliakanlah emak saudara kamu, 
pokok tamar, yang dimakan pada kemarau dan bahawa ianya dijadikan dari tanah 
Adam”, dan kerana pokok tamar didulukan di atas pokok anggur pada seluruh Quran, 
dan nabi s.a.w.m menyerupakan pokok tamar dengan orang beriman kerana ia minum 
dengan kepalanya dan apabila ia dipotong ia mati, dan dimanfaatkan ia dengan semua 
juzuk-juzuknya, dan nabi menyerupakan Dajjal dengan biji anggur kerana ia asal arak 
dan ia ibu segala kekejian. 
 

ٌِْل تَعَهٍُّد،  ٌخٍ، ِْلَنّ ُ ٌَْنُ و ِ ْ  َغ ٌِْل نَْ ٍ  َوِعنٍَب اْ تِْقََلًَل َكتٌٍِ  َوتُفّاحٍ َوِ ْشِ ٍ  َو ِّطِ  َََل تَِصحُّ اْاُ َ اقَاةُ َعلَى َغ
ٌِْ  َكَ ا  ًِ َ ائِِل عُقُوِد اْاُ عَاَوَ ِة،  ٍ َوََل َعلَى ُ ْ َهٍي َكأََ ِد اْا ُْ تَانَ ًّ ٌِْل َ ْلئِ  ِِ ََلِف اانّْ ِ  َواْاِعنَِب، َوََل َعلَى َغ
ٌِْل اْاعَاِ ِ  َكأَْ  ُ ِعَ   ٌَِِدِه َو ٌَِِد اْاَ اِاِك َكَ ا  ًِ اْاِقَلاِض، َوََل َعلَى َوِدّيٍ ٌَْ ِل ُ ُ َوٌَتَعَّهدُهُ  َوََل َعلَى َكْونِِ   ٌَِِد َغ
ٌِْ  ٌُْفِ دَُها، َوََل َعلَى  ٌَْس َعَ َ  اْاُ َ اقَاِة  ََ  ُّ ُ إاَ ٌْنَُهَ ا َكَ ا اَْو َ لَّ  ُ  َْذًلا ِاٌَْزَلَع ُ، َوِْلَّ  اْا َْلَس اَ َوااثَّ َلةُ  َ

 .َ ا  َدَا َصََلُح ثََ ِلِه ِافََواِت ُ ْعَظِي اْْلَْعَ ا ِ 
1124. Maka tidak sah musaqah di atas selain pokok tamar dan anggur di atas 
jalan tersendiri seperti tin dan epal dan misymisy dan timun kerana ia subur tanpa 
penjagaan, bersalahan pokok tamar dan pokok anggur, dan tidak di atas yang tidak 
dilihat dan tidak di atas yang mubham seperti satu daripada dua kebun sepertimana 
pada sekelian akad-akad tukar menukar, dan tidak di atas keadaannya pada tangan 
selain pekerja seperti ia diletakkan pada tangannya dan pada tangan pemilik sama 
seperti pada qiradh, dan tidak di atas lembah yang dia menanamnya dan mengurusinya 
dan buah di antara kedua mereka sepertimana kalau pemilik menyerahkan kepadanya 
benih untuk dia tanam, dan kerana menanam pokok itu bukan kerja musaqah maka 
menghimpunkannya kepada mengurusinya merosakkan musaqah, dan tidak di atas apa 
yang telah nyata elok buahnya kerana luput sebahagian besar kerja-kerjanya.  
 

ْكُ  ااثّانًِ َوااثّاِاثُ  ٌِْ  َوهَُ ا االُّ ٍ . َ ا َ ّل  ٌِِهَ ا  ًِ اْاِقَلاِض َوتَقَدَّي  ٌََانُ ُ  َوشُِلَط  ًِ اْاعَاقِدَ ًّ َوَشِلٌُك َ اِاٍك َكأَْ نَ ِ
.   َتَِصحُّ ُ َ اقَاتُ ُ اَ ُ إْ  َشَلَط اَ ُ ِزٌَادَةً َعلَى ِ ّصتِ ِ 

1125. Disyaratkan pada dua yang berakad yang mana keduanya rukun kedua 
dan ketiga apa yang telah lalu pada keduanya pada qiradh dan terdahulu 
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keterangannya. Rakan syarikat seorang pemilik sama seperti ajnabi maka sah musaqah 
dia dengannya jika dia syaratkan lebih di atas habuannya baginya. 
 

 ِ ٌْ ٌَْس َعلَ ْكُ  ااّلا ُِي أَْ  ََل ٌُْشتََلَط َعلَى اْاعَاقِِد َ ا اَ  َلَْو َشَلَط ذَِاَك َكأَْ  َشَلَط َعلَى . َوشُِلَط  ًِ اْاعََ ِ  َوهَُو االُّ
ًَ ِ دَاَل اْاَ ِدٌقَِة، أَْو َعلَى اْاَ اِاِك تَْنِقٌَةُ اانّْهِل اَْي ٌَِصّح اْاعَْقدُ   .اْاعَاِ ِ  أَْ  ٌَْ نِ

1126. Disyaratkan pada kerja yang mana ia rukun keempat bahawa tidak 
disyaratkan ke atas yang berakad apa yang tidak kena di atasnya. Maka kalau 
disyaratkan demikian itu seperti bahawa disyaratkan ke atas pekerja bahawa dia 
membina pagar kebun atau ke atas pemilik bahawa dia membersihkan sungai tidak sah 
akad itu. 
 

ٌِْ   ِقَْوِاِ   ْكُ  اْاَ اِ ُس شُُلوًطا ذََكَل اْاُ َصنُِّف ِ ْنَها َشْلَط َواََها َشْلَطاِ  أََ دُهَُ ا  ): َوشُِلَط  ًِ ااثَّ ِل َوهَُو االُّ
َلَها  َ اَلةِ (  ُِ دٍّة َ ْعلُوَ ٍة ) أَْي اْاعَاقِدَاِ   (أَْ  ٌُقَدِّ   َََل تَِصحُّ ُ َؤ ّدَةً .ٌُثِْ ُل  ٌَِها ااّشَ ُل َغاِا ًا َكَ نٍَة أَْو أَْكثََل َكاإْلِ

َوََل ُ ْطلَقَةً َوََل ُ َؤقّتَةً  ِِإْدَلاِك ااثَّ ِل ِاْلَ ْهِ   َِوْقتِِ   َِإنّ ُ ٌَتَقَدُّي تَاَلةً َوٌَتَأَّ ُل أُْ َل ، َوََل ُ َؤقّتَةً  َِزَ ٍ  ََل ٌُثِْ ُل  ٌِِ  
َوإِْ  . ااّشَ ُل َغاِا ًا ِاُ لُّوِ اْاُ َ اقَاِة َعْ  اْاِعَوِض َوََل أُْ َلةَ ِاْلعَاِ ِ  إْ  َعِلَي أَْو َظّ  أَنّ ُ ََل ٌُثِْ ُل  ًِ ذَِاَك ااّزَ  ِ 

.  اْ تََو  اَِلْ تَِ اََلِ  أَْو َ ِهَ  اْاَ اَ   َلَ ُ أُْ َلتُ ُ، ِْلَنّ ُ َعِ َ  َطاِ عًا َوإِْ  َكانَْت اْاُ َ اقَاةُ  َاِطلَةً 
1127. Disyaratkan pada buah yang mana ia rukun kelima beberapa syarat, 
musannif sebutkan dua darinya dengan katanya (baginya dua syarat, satu 
daripadanya bahawa) kedua yang berakad itu (mengkadarkannya dengan tempohan 
yang dimaklumi) yang ghalibnya pokok itu berbuah padanya seperti setahun atau lebih 
sama seperti sewaan. Maka tidak sah musaqah selama-lama, dan tidak dengan tidak 
dikaitkan, dan tidak dengan diwaktukan dengan mendapat buah kerana dijahilkan 
waktunya maka ia sekali cepat dan kali yang lain lambat, dan tidak dengan diwaktukan 
dengan masa yang ghalibnya pokok itu tidak berbuah padanya kerana sunyi musaqah 
itu dari gentian. Tidak ada upah bagi pekerja jika dia tahu atau zan bahawa ianya tidak 
berbuah pada masa itu. Jika sama dua tanggungan itu atau dijahilkan keadaannya 
maka baginya upahnya kerana dia bekerja dalam keadaan tamak sekalipun musaqah 
itu batal. 
 

َكااثُّلُِث  ًِ ااثَّ َلِة  (َ ْعلُوً ا  )َكثًٌِلا َكاَ  أَْو قَِلًٌَل  (ِاْلعَاِ ِ  ُ ْزًءا  )اْاَ اِاُك  (ااثّانًِ أَْ  ٌُعٌََِّ   )ااّشْلطُ  (َو  )
ٌَْها اْاعَْقدَ   .ااّتًِ َوقََي َعلَ

1128. Syaratnya (yang kedua bahawa) pemilik (menentukan bagi pekerja 
satu juzuk) banyak atau sedikit (yang dimaklumi) seperti satu pertiga pada buah yang 
jatuh akad di atasnya. 
 

ٌِْلِهَ ا َوََل كُلِِّ  ِاْلَ اِاكِ . َوااّشْلطُ ااثّاِاُث اْ تَِصاُصُهَ ا  ِااثَّ َلةِ  َو ًِ  .قَاَ   ًِ ااّلْوَ ةِ .  َََل ٌَُ وُز َشْلطُ  َْعِ ِ  ِا َ
ُهَ ا اْاَ ْنيُ  . اْ تِْ قَاِ  اْْلُْ َلِة ِعْندَ َشْلِط اْاكُّ ِ ِاْلَ اِاِك َوْ َهاِ  َكاْاِقَلاِض، أََص ُّ

1129. Syaratnya yang ketiga : khusus kedua mereka dengan buah itu maka tidak 
harus syarat sebahagiannya bagi selain mereka dan tidak semuanya bagi pemilik. 
Katanya didalam Raudhah: pada berhak upah di sisi syarat semuanya bagi pemilik ada 
dua wajah sama seperti qiradh, yang paling sahihnya ditegah. 

 
ٌْيِ  ْكُ  ااّ اِدُس َ ا َ ّل  ٌَِها  ًِ اْا َ ٌ َِة َوهَُو االُّ ٌْتَُك  َوشُِلَط  ًِ ااّصِ ٌَْل َعدَِي ااتّأْقٌِِت  ِقَِلٌنَِة َ ا َ ّل آنِفًا، َكَ اقَ َغ

ٌْنَنَا،  ٌََْق َُ  اْاعَاِ ُ ، ََل تَْفِصٌُ  أَْعَ اٍ   ِنَاِ ٌٍَة  َِها عُْلٌف َغاِاٌب  ًِ اْاعََ ِ   أَْو َعاَ ْلتُك َعلَى َهذَا َعلَى أَّ  ااثَّ َلةَ  َ
َوٌُْ َ ُ  اْاُ ْطلَُ  َعلَى  . َِإْ  اَْي ٌَكُْ   ٌَِها عُْلٌف َغاِاٌب أَْو َكاَ  َواَْي ٌَْعِل َاهُ اُْشتُِلطَ . َعَل َ ُ اْاعَاقِدَاِ ،  َََل ٌُْشتََلطُ 

. اْاعُْلِف اْا َاِاِب ااِّذي َعَل َاهُ  ًِ نَاِ ٌَةٍ 
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1130. Disyaratkan pada sighah iaitu rukun keenam apa yang telah lalu pada 
sighah jualan selain tidak mewaktukan dengan karenah apa yang telah lalu sebentar 
tadi, seperti “aku bermusaqah dengan kamu” atau “aku buat kamu pekerja di atas ini di 
atas bahawa buahnya di antara kita”, maka pekerja itu menerima. Tidak disyaratkan 
perincian kerja-kerja pada satu-satu tempat yang padanya ada „uruf yang ghalib pada 
kerja yang diketahui oleh dua yang berakad itu, maka tidak disyaratkan ia. Maka jika 
tidak ada uruf yang ghalib padanya atau ada dan tidak diketahui oleh kedua mereka 
disyaratkan ia. Ditanggungkan yang mutlak di atas „uruf yang ghalib yang mereka 
tahukannya pada satu-satu tempat. 

 
(   ٌِْ ِاِزٌَادَتَِها  (َعَ ٌ  ٌَعُودُ نَْفعُ ُ َعلَى ااثَّ َلِة  )اْْلَّوُ  .  َهذَا شُُلوعٌ  ًِ  ٌََاِ  ُ ْكِ َها.(ثُّي اْاعََ ُ   ٌَِها َعلَى َ ْل َ

أَْو َصََلِ َها أَْو ٌَتََكّلُل كُّ  َ نٍَة َكَ ْقًِ َوتَْنِقٌَِة َ ْ َل  اْاَ اِء ِ ْ  ِطٌٍ  َونَْ ِوِه، َوإِْصََلحِ أََ اِ ٌَ  ٌَِقُف  ٌَِها 
اْاَ اُء َ ْوَ  ااّشَ ِل ِاٌَْشَل َ ُ، شُ َِّهْت  ِأََ اِ ٌِ  اْا َِ ٌِ ، َ ْ ُي إّ انٍَة، َوتَْلِقٌحِ اانّْ ِ  َوتَْنِ ٌَِة َ ِشٌٍ  َوقُْ  َاٍ  

ٌَْها َوٌَْ فََظ  ،ُ ِ ّلٍة  ِااّشَ ِل َوتَْعِلٌٍ  ِاْلِعنَِب إْ  َ َلْت  ِِ  َعادَةٌ، َوهَُو أَْ  ٌَْنِصَب أَْعَوادًا َوٌَُظلِّلََها َوٌَْل َعَ ُ َعلَ
ٌِْل  ِأَْ  ٌَْ عََ  كُّ  عُْنقُوٍد  ًِ ِوَعاٍء ٌَُهٌِّئُ ُ اْاَ اِاُك  ااثَّ َل َعلَى ااّشَ لِ  ٌْدَِل َعْ  ااّ ِلقَِة َوااّشْ ِس َوااّط َو ًِ اْا َ

قَاَ   .دُوَ  اْاَ اِاِك َِلْقتَِ اِء اْاعُْلِف ذَِاَك  ًِ اْاُ َ اقَاةِ  (َعلَى اْاعَاِ ِ   )كُلُّ ُ  ( َُهَو  ) َوقَْطِعِ  َوتَْ ِفٌِفِ ، ،َكقَْوَصّلةٍ 
َوإِنَّ ا اُْعتُ َِل ااتّْكَلاُل ِْلَّ  َ ا ََل ٌَتََكّلُل ٌَْ قَى أَثَُلهُ  َْعدَ  ََلاوِ اْاُ َ اقَاِة، َوتَْكِلٌُف اْاعَاِ ِ  ِ ثُْ  َهذَا :  ًِ ااّلْوَ ِة 
 .إْ َ اٌف  ِ ِ 

1131. (Kemudian kerja padanya di atas dua bentuk). Ini masuk pada 
penerangan hukumnya. Yang pertama (kerja yang kembali manfaatnya ke atas buah) 
supaya ia lebih bayak dan elok, dan berulang-ulang ia sepanjang tahun seperti jirus dan 
membersihkan laluan air dari tanah dan umpamanya dan membaiki ajajin80 yang 
berhenti air padanya disekeliling pokok untuk ia menyedutnya, diserupakan ia dengan 
bekas airi untuk membasuh, jamak “ َان  dan seperti mendebungakan pokok tamar dan ,” جَّ
menajak rumput dan pokok renek yang memudharatkan pokok dan membuat para 
pokok anggur jika berjalan adat dengannya iaitu menegakkan ranting-kayu dan 
mengikatnya dengan tali dan meninggikannya di atas para itu, dan dia menjaga buah 
yang di atas pokok dan yang pada jelapang dari kecurian dan matahari dan burung, 
dengan bahawa dia menjadikan setiap gugusan atau tandan didalam bekas yang 
disedikan pemilik seperti qausharrah*, dan mengetamnya dan mengeringkannya, (maka 
ia) semuanya (di atas pekerja) bukan pemilik kerana „uruf menuntut demikian itu pada 
musaqah. Katanya didalam Raudhah : hanyalah diiktibarkan berulangan kerana perkara 
yang tidak berulangan kekal kesannya selepas selesai musaqah. Memberati pekerja 
dengan seumpama ini adalah tidak adil di atasnya. 
 

ٌِْل أَْ  ٌَتََكّلَل كُّ  َ نٍَة َواَِكْ  ٌُْقَصدُ  ِِ  ِ ْفظُ  (َعَ ٌ  ٌَعُودُ نَْفعُ ُ إاَى اْْلَْلِض  )ااّ ْلُب ااثّانًِ  (َو  ) ِ ْ  َغ
اْْلُُصوِ  َك ِنَاِء ِ ٌَطاِ  اْا ُْ تَاِ  َوَ ْفِل نَْهٍل َوإِْصََلحِ َ ا اْنَهاَل ِ ْ  اانّْهِل، َونَْصِب اْْلَْ َواِب َواادُّوََلِب َونَْ ِو ذَِاَك 

 ( َُهَو  )َوآََلِت اْاعََ ِ  َكاْافَأِْس َواْاِ ْعَوِ  َواْاِ ْنَ ِ  َوااّطْليِ ااِّذي ٌُلَقُّح  ِِ  اانّْ ُ  َواْا َِهٌَ ِة ااّتًِ تُِدٌُل اادُّوََلَب 
دُوَ  اْاعَاِ ِ  َِلْقتَِ اِء اْاعُْلِف ذَِاَك،   (َعلَى َلّبِ اْاَ اِ   )كُلُّ ُ 

1132. Bentuk yang kedua (kerja yang kembali manfaatnya kepada tanah) 
tanpa berulang-ulang sepanjang tahun, akan tetapi tujuannya penjagaan umbi pokok-
pokok seperti membina pagar kebun dan mengali anak sungai dan membaiki apa runtuh 
pada sungai dan mendirikan pintu dan kincir dan umpama demikian itu, dan alat-aalat 
kerja seperti kapak dan kapak besar dan sabit dan mayang yang didebungakan pokok 

                                                 
80

. bekas untuk membasuh. 
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tamar dengannya dan bahimah yang memutarkan kincir itu (maka ia) semuanya (di 
atas tuan harta) bukan pekerja kerana „uruf menuntut demikian itu.  
 

ْ َح إَّل .َوٌَْ ِلُك اْاعَاِ ُ  ِ ّصتَ ُ ِ ْ  ااثَّ ِل  ِااظُُّهوِل إْ  عُِقدَ قَْ َ  ظُُهوِلهِ  ٌُْث ََل ٌَْ ِلُك  ٌِِ  ااّلِ  َو َاَلَ  اْاِقَلاَض َ 
ٌَْس ِوقَاٌَةً ِالّشَ لِ  ْ َح ِوقَاٌَةٌ ِاَلأِْس اْاَ اِ  َوااثَّ ُل اَ أَّ ا إذَا عُِقدَ  َْعدَ ظُُهوِلِه  ٌََْ ِلكَُها .  ِاْاِقْ َ ِة َكَ ا َ ّل  ِأَّ  ااّلِ

.  ِاْاعَْقدِ 
1133. Amil memilik habuannya daripada buah itu dengan zahirnya jika ia 
diakadkan sebelum zahirnya. Ia melaini qiradh sekira-kira dia tidak memilik keuntungan 
padanya melainkan dengan pembahagian sepertimana telah lalu dengan bahawa 
untung itu memelihara modal dan buah bukan memelihara pokok. Adapun apabila ia 
diakadkan selepas zahirnya maka dia memiliknya dengan akad. 
 

ٌْنَُهَ ا  َْ  ٌَْ تَاُّ  ِِ  اْاَ اِاُك َكَ ا َ َزَي  ِِ   ًِ  َوَ َلَا  ِااثَّ ِل اْاَ ِلٌدُ َواْاِكْلنَاُف َواالٌُِّف  َََل ٌَكُوُ  ُ ْشتََلًكا  َ
ٌِْلهِ  ٌْنَُهَ ا َعلَى َ َ ِب َ ا َشَلَطاهُ  ًِ ااثَّ ِل  ََوْ َهاِ   ًِ : قَاَ   .اْاَ ْطلَِب تَ َعًا ِاْلَ اَوْلِدّيِ َوَغ َواَْو شُِلَط َ ْعلُ ُ  َ

ٌَْ ِلّيِ . ا هـ. اْاَ اِوي ٌُْلهُ َعْ  ااّص ًّ َوَغ ّ ةُ َكَ ا نَقَلَ ُ ااّزْلَكِش  َواَْو َشَلَطَها ِاْلعَاِ ِ   ََطَ  .َوااّظاِهُل ِ ْنُهَ ا ااّصِ
 .قَْطعًا

1134. Keluar dengan buah oleh pelepah dan kirnaf dan sabut maka ia tidak 
disyarikatkan di antara mereka bahkan khusus pemilik dengannya sepertimana dia 
jazamkan didalam al Matlab kerana mengikut Mawardi dan selainnya. Katanya : kalau 
disyaratkan menjadikannya di antara mereka di atas sekira-kira apa yang mereka 
syaratkan pada buah maka dua wajah didalam al Hawi. Intaha. Yang zahir daripada 
keduanya adalah sah sepertimana dinakalkan Zarkasyi dan selainnya dari Shaimuri. 
Kalau pemilik mensyaratkannya bagi pekerja batal ia dengan jazam. 
 

ِّفَاِ  اْْلَْصَ ابِ  ٌَْل ااثَّ لِ . َوَعاِ ُ  اْاُ َ اقَاِة أَِ ٌٌ   ِات ٌِْلِهَ ا اَْي . َوََل ٌَِصحُّ َكْوُ  اْاِعَوِض َغ  َلَْو َ اقَاهُ  ِدََلاِهَي أَْو َغ
 . تَْنعَِقْد ُ َ اقَاةٌ َوََل إَ اَلةٌ إَّل إْ   َّصَ  اْْلَْعَ اَ  َوَكانَْت َ ْعلُوَ ةً 

1135.  „Amil musaqah itu orang yang dipercayai, dengan ittifak ashab Syafie. 
Tidak sah keadaan bayaran itu selain buah. Maka kalau pemilik bermusaqah dengan 
„amil dengan dirham atau selain keduanya tidak terjadi musaqah itu dan tidak upahan, 
melainkan jika dia memperincikan kerja-kerja dan ianya dimaklumi.  
 

َوأَّ ا ااثّانًِ  َِإْ  . َواَْو َ اقَاهُ َعلَى نَْوعٍ  ِاانِّْصِف َعلَى أَْ  ٌَُ اقٌَِ ُ َعلَى آَ َل  ِااثُّلُِث  ََ دَ اْْلَّوُ  ِالّشْلِط اْافَاِ دِ 
 .َوإَِّل  ٌََِصحُّ . َعقَدَهُ َ اِهًَل  ِفََ اِد اْْلَّوِ   ََكذَِاكَ 

1136. Kalau pemilik bermusaqah dengan „amil di atas satu jenis pokok81 bagai 
dengan setengah di atas bahawa dia bermusaqah dengannya di atas jenis lain dengan 
satu pertiga rosak yang pertama kerana syarat yang fasid. Adapun yang kedua maka 
jika dia mengakadkannya dalam keadaan dia jahil dengan fasad yang pertama itu maka 
seperti itu juga. Jika tidak, maka sah. 
 

َ اَلةِ : تَتِّ ةٌ    َلَْو َهَلَب اْاعَاِ ُ  أَْو َعَ َز  َِ َلٍض أَْو نَْ ِوِه قَْ َ  اْافََلاوِ ِ ْ  اْاعََ ِ  َوتَ َّلَع .اْاُ َ اقَاةُ ََلِزَ ةٌ َكاإْلِ
ًَ َ  ُّ اْاعَاِ  ِ  ٌُْلهُ  ِاْاعََ ِ   ِنَْفِ ِ  أَْو  َِ اِاِ   َِق ٌُْلهُ َوَل ََي اْْلَْ َل إاَى اْاَ اِكِي اْكتََل  اْاَ اِكُي .َغ   َِإْ  اَْي ٌَتَ َّلْع َغ

ٌِْ  َ ْ  ٌَْعَ ُ   َْعدَ ثُ ُوِت اْاُ َ اقَاِة َوَهَلَب اْاعَاِ ُ  َ ثًََل َوتَعَذَّل إْ َ اُلهُ، ِ ْ  َ اِاِ  إْ  َكاَ  اَ ُ َ ا ٌ  َوإَِّل اْكتََل  . َعلَ
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. seperti musaqah pada pokok tamar dengan setengah dengan syarat musaqah pada pokok anggur dengan satu 

pertiga. 
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ًُّ أَنّ ُ ََل .  ُِ َؤّ ٍ  إْ  تَأَتّى ًُّ َواانَّشائِ ٌِْ   َاَاِّذي َ َزَي  ِِ  َصاِ ُب اْاُ ِعٌِ  اْاٌََ نِ نَعَْي، إْ  َكانَْت اْاُ َ اقَاةُ َعلَى اْاعَ
ٌِْ  ِاتََ كُِّ  اْاَ اِاِك ِ ْ  اْافَْ خِ  . ٌَْكتَِلي َعلَ

1137. Tatimmah. Musaqah itu lazim sama seperti sewaan. Maka kalau ‟amil lari 
atau lemah dengan sakit atau umpamanya sebelum selesai kerja dan orang lain tabarru‟ 
pada kerja itu dengan dirinya sendiri atau dengan hartanya kekal hak „amil itu. Maka jika 
tidak ada orang lain yang melakukan tabarru‟ dan pemilik mengangkatkan perkara itu 
kepada hakim, hakim itu mengupah di atas pekerja itu orang yang bekerja selepas sabit 
musaqah dan lari „amil itu sebagai contoh, dan teruzur menghadhirkannya, dari 
hartanya jika dia punya harta. Jika tidak, dia mengupah dengan bertangguhan jika 
terboleh. Na‟am, jika musaqah itu di atas „ain maka yang jazam dengannya tuan kitab 
Mui‟en al yamani dan Nasyaie bahawa hakim tidak mengupah di atasnya kerana pemilik 
boleh fasakh. 
 

ٌِْلِه َوٌَُو ًِّ نَِصٌ َ ُ ِ ْ  ااثَّ لِ  ٌِْ  ِ ْ  اْاَ اِاِك أَْو َغ ثُّي إْ  تَعَذَّل اْقتَِلاُ  ُ َعِ َ  . ثُّي إْ  تَعَذَّل اْكتَِلاُؤهُ اْقتََلَض َعلَ
.  اْاَ اِاُك  ِنَْفِ ِ  أَْو أَْنفََ   ِِإْشَهاٍد  ِذَِاَك إِْ  َشَلَط  ٌِِ  ُلُ وًعا  ِأُْ َلِة َعَ ِلِ  أَْو  َِ ا أَْنفَقَ ُ 

1138. Kemudian jika dia tidak dapat mengupah orang lain dia berhutang di 
atasnya dari pemilik atau orang lain dan menyempurnakan habuan „amil dari buah itu. 
Kemudian jika teruzur berhutang di atasnya pemilik bekerja dengan dirinya sendiri atau 
dia mengeluarkan belanja dengan mengadakan saksi dengan demikian itu jika dia 
syaratkan meminta balik upahan atau apa yang dia belanjakan padanya.  
 

ٌِْ  ِْلَنّ ُ َ  ٌّ  َواَْو َ اَت اْاُ َ ا َ    ًِ ِذّ تِِ  قَْ َ  تََ اِي اْاعََ ِ  َوَ لَّف تَِلَكةً َعِ َ  َواِلثُ ُ إّ ا ِ ْنَها  ِأَْ  ٌَْكتَِلَي َعلَ
ْنفَاِ  ِ ْ  ااتِّلَكةِ .َوٌَُ لُِّي اَ ُ اْاَ ْشُلوطَ . َواِ ُب َعلَى ُ َوّلثِِ ، أَْو ِ ْ  َ اِاِ  أَْو  ِنَْفِ  ِ   َوََل ٌَْلَزُي .  َََل ٌُْ  َُل َعلَى اإْلِ

 َِإْ  اَْي تَكُْ  تَِلَكةٌ  َِلْلَواِلِث اْاعََ ُ  َوََل . اْاَ اِاَك تَْ ِكٌنُ ُ ِ ْ  اْاعََ ِ   ِنَْفِ ِ  إَّل إذَا َكاَ  أَِ ٌنًا َعاِل ًا  ِاْْلَْعَ ا ِ 
 . ٌَْلَزُ  ُ 

1139. Kalau mati orang yang dimusaqahkan pada zimmahnya82 sebelum 
sempurna kerja dan dia meninggalkan peninggalan warisnya bekerja samaada dari 
peninggalan itu dengan bahawa dia mengupah di atasnya kerana ia hak yang wajib di 
atas orang yang mewariskannya, atau dari hartanya sendiri atau dengan dirinya sendiri. 
Diserahkan kepadanya apa yang disyaratkan. Maka tidak digagahi dia di atas 
menafkahkan dari peninggalan itu. Tidak lazim pemilik membenarkan dia bekerja 
dengan dirinya sendiri melainkan apabila dia orang yang amanah lagi tahukan kerja-
kerja itu. Maka jika tidak ada peninggalan maka boleh waris bekerja, dan ia tidak 
melaziminya.  
 

ٌْنَُهَ ا اَْي ٌَِصّح اْاعَْقدُ، ِْلَنّ ُ  ًِ اْْلُواَى ٌُْ ِكنُ ُ  ٌَْها أَْو ٌَتَعَّهدََها َو ََوائِدَُها  َ َواَْو أَْعَطى َشْ ٌا آَ َل دَا ّةً ِاٌَْعَ َ  َعلَ
ٌَْها  ٌِِ  َغَلٌل، َو ًِ ااثّانٌَِِة اْافََوائِدُ ََل تَْ ُصُ   ِعََ ِل ِ   .إٌَ اُل اادّا ِّة  َََل َ اَ ةَ إاَى إٌَلاِد َعْقٍد َعلَ

1140. Kalau seorang memberikan kepada seorang lain seekor dabbah untuk dia 
bekerja dengannya atau memeliharanya dan faedahnya di antara mereka berdua tidak 
sah akad itu kerana pada yang pertama terboleh dia menyewakan dabbah itu maka 
tidak ada hajat kepada mendatangan akad yang ada gharar ke atasnya, dan pada yang 
kedua faedah-faedah itu tidak terhasil dengan kerjanya. 
 

َ اَلةِ :  َْصٌ  + َها َو َتِْ َها اُ َةً اْ ٌي ِاَْلُْ َلِة، َوَشْلًعا تَْ ِلٌُك َ ْنفَعٍَة . ًِ اإْلِ ًَ  َِكْ ِل اْاَهْ َزِة أَْشَهُل ِ ْ  َ ّ ِ  َوِه
 .  ِِعَوٍض  ِشُُلوٍط تَأْتًِ
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. keluar dengan dimusaqahkan dengan „ain dirinya, iaitu dia sendiri yang kena buat kerja itu. 
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1141. Fasal pada ijarah i.e sewaan. “َجاَرة ِ” dengan kasrah hamzah lebih 
masyhur dari dhammahnya dan fathahnya pada lughah adalah nama bagi upahan, dan 
pada syara‟ memilikkan manfaat dengan bayaran dengan syarat-syarat yang akan 
datang.  
 

ْ َ اعِ آٌَةُ  عٌ ََل ٌُوِ ُب أُْ َلةً، . { َِإْ  أَْلَ ْعَ  اَكُْي  }َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ ْلَ اَع  ََِل َعْقٍد تَ َلُّ َوْ  ُ اادََّلاَِة أَّ  اإْلِ
ٌِْ  َوَ لَّي نََهى َعْ  اْاُ َزاَلَعِة َوأََ َل  }َوَ  َُل ُ ْ ِلٍي . َوإِنَّ ا ٌُوِ  َُها َظاِهًلا اْاعَْقدُ  َتَعٌَّ َ  أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

َزْت ِاذَِاَك َكَ ا . { ِاْاُ َؤاَ َلةِ  ٌَْس ِاكُّ ِ أََ ٍد َ ْلكُوٌب َوَ ْ َكٌ  َوَ اِدٌي  َُ ّوِ ٌَْها إْذ اَ َواْاَ ْعنَى  ٌَِها أَّ  اْاَ اَ ةَ دَاِعٌَةٌ إاَ
ٌُْي اْْلَْعٌَا ِ  َز  َ  .ُ ّوِ

1142. Asal padanya sebelum ijmak ayat “maka jika mereka menyusukan anak 
bagi kamu”. Wajah pendalilannya bahawa menyusukan anak tanpa akad adalah tabarru‟ 
yang tidak mewajibkan upahan, ia hanya diwajibkan pada zahir oleh akad maka tertentu 
ia. Dan khabar Muslim “bahawa nabi s.a.w.m menegah dari muzara‟ah dan menyuruh 
dengan sewa menyewa”. Hikmah padanya bahawa hajat menyeru kepadanya kerana 
tidak setiap orang memiliki tunggangan dan tempat tinggal dan khadam maka 
diharuskan ia kerana demikian itu sama sepertimana diharuskan jual „ain.  
 

 َوأََشاَل اْاُ َصنُِّف َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى إاَى أََ ِد .َوأَْلَكانَُها أَْل َعَةٌ ِصٌ َةٌ َوأُْ َلةٌ َوَ ْنفَعَةٌ َوَعاقِدَاِ  ُ ْكٍل َوُ ْكتَلٍ 
َ ْنفَعَةً َ ْقُصودَةً َ ْعلُوَ ةً قَا ِلَةً ِاْل َْذِ  َواإْلِ َاَ ِة  ِِعَوٍض  (َوكُ ُّ َ ا أَْ َكَ  اَِلْنتِفَاعُ  ِ ِ )اْْلَْلَكاِ  َوهَُو اْاَ ْنفَعَةُ  ِقَْوِاِ  

ٌْنِِ   )َ ْعلُوٍي  َ اَلِة  (َ َي  َقَاِء َع ْكُ  ااثّانًِ، َك َ ْلتك َهذَا ااثّْوَب (َصّ ْت إَ اَلتُ ُ  )ُ دّةَ اإْلِ ،  ِِصٌ ٍَة، َوهَُو االُّ
. قَ ِْلت أَْو اْ تَأَْ ْلت: َ ثًََل،  ٌََقُوُ  اْاُ ْ تَأِْ ُل 

1143. Rukun-rukunnya empat : sighah dan upahan dan manfaat dan dua yang 
berakad, yang menyewakan dan yang menyewa. Musannnif rahimahullah taala 
isyaratkan kepada satu daripada rukun-rukun itu iaitu manfaat dengan katanya (setiap 
apa yang terboleh ambilan manfaat dengannya) sebagai manfaat yang dimaksudkan 
lagi dimaklumi yang boleh diberikan dan diibahahkan dengan bayaran yang dimaklumi 
(serta kekal „ainnya) pada masa sewaan itu (sah menyewakannya) dengan sighah. 
Ianya rukun yang kedua seperti : aku sewakan kamu kain ini sebagai contoh, maka kata 
penyewa : aku terima atau aku sewa. 
 

ِل ِادَاٍل َ ثًََل  ًٌْ ا  ِقَْوِ  اْاُ َؤّ ِ أََ ْلتُك َ ْنفَعَتََها َ نَةً َ ثًََل َعلَى اْْلََصّحِ،  ٌََْق َُ  اْاُ ْ تَأِْ ُل  َُهَو َكَ ا اَْو : َوتَْنعَِقدُ أَ
ٌَْ  َهِذِه اادّاِل َوَلقَْ تَُها  .قَاَ  آََ ْلتُك، َوٌَكُوُ  ِذْكُل اْاَ ْنفَعَِة تَأِْكٌدًا َكقَْوِ  اْا َائِيِ  ِْعتُك َع

1144. Terjadi ia juga dengan kata orang yang menyewakan rumah sebagai 
contoh : aku sewakan kamu manfaatnya setahun, sebagai contoh di atas yang paling 
sahih, maka penyewa menerima. Maka ia sepertimana kalau dia katakan : aku 
menyewakan kamu, dan sebutan manfaat itu sebagai ta‟kid, sama seperti kata penjual 
aku jual kepada kamu „ain rumah ini dan aku muraqabahkannya.  
 

ٌُْ  َو َِ ْقُصودٍَة ااتّا َِهةُ َكاْ تِئَْ اِل  ٌَّاعٍ َعلَى َكِلَ ٍة ََل تُتِْعُب، َو َِ ْعلُوَ ٍة اْاِقَلاُض َواْاَ عَااَةُ   ََ َلَا  َِ ْنفَعٍَة اْاعَ
ٌَْها ََل ٌَُ ّ ى إَ اَلةً، َو ِِعَوٍض ِه َةُ اْاَ نَا ِيِ  َعلَى َعَ ٍ  َ ْ ُهوٍ ، َو ِقَا ِلٍَة ِاَ ا ذُِكَل َ ْنفَعَةُ اْا ُْ يِ  َِإّ  اْاعَْقدَ َعلَ
َعاَلةُ، َو َِ ْعلُوٍي اْاُ َ اقَاةُ َواْاَ عَااَةُ َعلَى َعَ ٍ  َ ْعلُوٍي  ِِعَوٍض َ ْ ُهوٍ  َكاْاَ ّجِ  َواْاَوِصٌّةُ  َِها َوااّشِلَكةُ َواإْلِ

َلااِ  ٌْنُ ُ  ًِ اَِلْ تِْعَ اِ  َكااّشْ يِ ِالّ ِ ٌْنِِ  َ ا تَْذَهُب َع ْزِ  َودَََلاَةُ اْاَكا ِِل اَنَا َعلَى قَْلعٍَة  َِ اِلٌٍَة ِ ْنَها، َو ِ َقَاِء َع  ِااّلِ
َولِ  َ اَلةُ  ًِ َهِذِه ااصُّ ٌِْلهِ .  َََل تَِصحُّ اإْلِ . َوذََكْلت اََها شُُلوًطا أَُ َل أَْوَ ْ تَها  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ

1145. Maka keluar dengan manfaat oleh „ain, dan dengan yang dimaksudkan 
oleh yang yang remeh seperti mengupah juru jual di atas satu perkataan yang tidak 
memenatkan, dan dengan yang dimaklumi oleh qiradh dan upah di atas kerja yang 
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dijahilkan, dan dengan yang menerima apa yang disebutkan itu oleh manfaat kemaluan 
maka akad di atasnya tidak dinamakan sewa, dan dengan bayaran oleh hibah manfaat 
dan wasiat dengannya dan syarikat dan pinjaman, dan dengan yang dimaklumi oleh 
musaqah dan upah di atas kerja yang maklum dengan bayaran yang majhul seperti haji 
dengan nafkah dan tunjuk jalan oleh kafir kepada kita di atas satu kota dengan seorang 
hamba perempuan dari kota itu dan dengan kekal „ainnya oleh apa yang hilang „ainnya 
pada penggunaan seperti lilin untuk pelita maka tidak sah sewaan pada rupa masaalah 
ini. Aku sebutkan baginya beberapa syarat lain yang aku jelaskannya didalam syarah 
Minhaj dan selainnya.  
 

َلْت َ ْنفَعَتُ ُ  )َوإِنَّ ا تَِصحُّ إَ اَلةُ َ ا أَْ َكَ  اَِلْنتِفَاعُ  ِِ  َ َي َهِذِه ااشُُّلوِط  ٌِْ   ) ًِ اْاعَْقِد  (إذَا قُدِّ  .( ِأََ ِد أَْ َل
 ًِ اْاَ ْنفَعَِة اْاَ ْ ُهواَِة اْاقَْدِل َكاا ُّْكنَى َوااّلَ اعِ َوَ ْقًِ اْْلَْلِض َونَْ ِو ذَِاَك،  (ُ دٍّة  )أَْ  ٌَكُوَ   ِتَْعٌٌِِ  : اْْلَّوُ  

ًّ ِ ْ  االّ َِ  َوَ ا تُْلَو   ِِ  اْْلَْلُض ِ ْ  ااّ ْقًِ ٌَْ تَِلُف َوََل ٌَْنَ  ِطُ  َاْ تٌَِج  ًِ  إْذ اا ُّْكنَى َوَ ا ٌُْش ُِي ااّص ِ
 .َ ْنفَعَتِِ  إاَى تَْقِدٌِلِه  ُِ دّةٍ 

1146. Hanyalah sah sewaan barang yang terboleh ambilan manfaat dengannya 
serta syarat-syarat ini (apabila dikadarkan manfaatnya) didalam akad (dengan satu 
daripada dua perkara). Pertamanya bahawa ianya dengan ditentukan (tempoh) pada 
manfaat yang dijahilkan kadarnya seperti tempat tinggal dan susuan dan jirusan tanah 
dan umpama demikian itu kerana tempat tinggal dan susu yang mengenyangkan kanak-
kanak dan air yang melembabkan tanah berlainan kadarnya dan tidak terdhabit maka 
diperlukan pada manfaatnya kepada mengkadarkannya dengan tempohan. 
 

 ًِ اْاَ ْنفَعَِة اْاَ ْعلُوَ ِة اْاقَْدِل  ًِ نَْفِ َها َكِ ٌَاَطِة ااثّْوِب  (َعَ ٍ   )أَْي َواْْلَْ ُل ااثّانًِ  ِتَْعٌٌِِ  َ َ ّ ِ  (أَْو  )
كُوِب إاَى َ َكاٍ ،  َتَْعٌٌُِ  اْاعََ ِ   ٌَِها َطِلٌٌ  إاَى َ ْعِل َتَِها ِاتَِ ٌَط ِاً ثَْو ًا، اَْي ٌَِصّح،  َْ  ٌُْشتََلطُ :  َلَْو قَاَ  . َواالُّ

ًَ  َاِلِ ٌّةٌ أَْو ُلوِ ٌّةٌ، إَّل أَْ   ٌِْلِه، َوأَْ  ٌُ ٌََِّ  نَْوَع اْاِ ٌَاَطِة أَِه أَْ  ٌُ ٌََِّ  َ ا ٌُِلٌدُ ِ ْ  ااثّْوِب ِ ْ  قَِ ٌٍا أَْو َغ
 ِ ٌْ . تَّطِلدَ َعادَةٌ  ِنَْوعٍ  ٌَُْ َ ُ  اْاُ ْطلَُ  َعلَ

1147. (atau) iaitu perkara yang kedua adalah dengan menentukan tempat 
(kerja) pada manfaat yang dimaklumi kadarnya pada dirinya seperti menjahit kain dan 
menunggang ke satu tempat, maka menentukan kerja padanya adalah jalan kepada 
mengetahuinya. Maka kalau dia kata : untuk kamu jahit kain ini bagi ku, tidak sah ia, 
bahkan disyaratkan bahawa dia menerangkan apa yang dia kehendaki dari kain itu 
daripada gamis atau selainnya, dan bahawa dia menerangkan jenis jahitan itu, adakah 
ianya jahitan farsi atau jahitan rom, melainkan bahawa berjalan adat dengan satu jenis 
maka ditanggungkan yang mutlak itu di atasnya. 
 

ًَ َعلَى اْاُ َصنِِّف قِْ ٌي ثَاِاثٌ : تَْن ٌِ ٌ  ٌٍْ  ، َِق اْ تَأَْ ْلتُك ِاتَْعَ َ  :  َوهَُو تَْقِدٌُلَها  ِِهَ ا َ عًا َكقَْوِاِ   ًِ اْ تِئَْ اِل َع
ٌْتَُك ِاتَِ ٌَط ِاً َهذَا ااثّْوَب  ٌََاَض اانَّهاِل، اَْي ٌَِصّح،  .ِاً َكذَا َشْهًلا ٌَْ  ااّزَ ِ  َوَ َ ّ ِ اْاعََ ِ  َكاْكتََل أَّ ا اَْو َ َ َي  َ

َكَ ا اَْو أَْ لََي  ًِ قَِفٌِز ِ ْنَطٍة  َِشْلِط َكْوِ  َوْزنِِ  َكذَا ََل ٌَِصحُّ َِلْ تَِ اِ  أَْ  ٌَِزٌدَ . ِْلَّ  اْاعََ َ  قَْد ٌَتَقَدُّي َوقَْد ٌَتَأَّ لُ 
ًُّ ِ ْ  أَنّ ُ اَْو َكاَ  ااثّْوُب َصِ ًٌلا ٌُْقَطُي  ِفََلاِغِ   ًِ اْاٌَْوِي  َِإنّ ُ ٌَِصحُّ .أَْو ٌَْنقُاَ  .  َو َِهذَا اْندَ ََي َ ا قَااَ ُ اا ُّْ ِك

1148. Tanbih. Tinggal lagi di atas musannif bahagian ketiga iaitu mengkadarkan 
manfaat itu dengan kedua-duanya sekali seperti katanya pada menyewa „ain83 : aku 
sewa\upah kamu untuk kamu membuat sekian bagi ku selama sebulan. Adapun kalau 
dia menghimpunkan di antara masa dan tempat kerja seperti “aku sewa kamu untuk 
kamu jahit bagi ku kain ini sepanjang siang” tidak sah ia kerana kerja terkadang cepat 
dan lambat, sama sepertimana kalau dia membeli salam sekampit gandum dengan 
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. menyewa tubuh, iaitu mengupah sesaorang dirinya sendiri. 
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syarat keadaan beratnya sekian tidak sah ia kerana ihtimal bahawa timbangannya lebih 
atau kurang. Dengan ini tertolaklah apa yang dikatakan Subki daripada bahawa 
kalaulah kain itu kecil dikerat ia dengan selesainya pada siang hari, maka ianya sah. 
 

 ِ ٌْ ْكُ  ااثّاِاُث َ ا شُِلَط  ًِ اْاُ تَ َاٌِعَ ٌِْ  َوهَُو االُّ نَعَْي، إْ ََلُي اْاُ ْشتَِلي َشْلطٌ .  َوتَقَدَّي  ٌََانُ ُ ثَيّ .َوشُِلَط  ًِ اْاعَاقِدَ
  ٌََِصحُّ ِ ْ  اْاَكا ِِل اْ تِئَْ اُل اْاُ ْ ِلِي إَ اَلةَ ِذّ ٍة، َوَكذَا إَ اَلةُ . ٌَِ ا إذَا َكاَ  اْاَ  ٌُِي َعْ دًا ُ ْ ِلً ا َوهُنَا ََل ٌُْشتََلطُ 

ٌٍْ  َعلَى اْْلََصّحِ َ َي اْاَكَلاَهةِ  َلهُ . َع َواَِكْ  ٌُْؤَ ُل  ِِإَزااَِة ِ ْلِكِ  َعْ  اْاَ نَا ِيِ َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ  ِأَْ  ٌَُؤّ ِ
. ِاُ ْ ِليٍ 

1149. Disyaratkan pada dua yang berakad yang mana ia rukun ketiga apa yang 
disyaratkan pada dua yang berjual beli. Telah terdahulu keterangannya disana. Na‟am, 
islamnya pembeli syarat pada keadaan apabila barang jualan hamba yang muslim 
sementara disini tidak disyaratkan, maka sah dari kafir sewa \upah muslim sebagai 
sewaan zimmah, begitu juga sewaan „ain di atas yang paling sahih serta karahah, walau 
begitu diperintahkan dia menghilangkan miliknya dari manfaat-manfaat itu di atas yang 
paling sahih didalam Majmuk dengan bahawa dia menyewakannya kepada orang islam. 
 

ٌْيِ َ ْوُ وعٌ ِاِ ْلِك اْْلَْعٌَاِ   َََل ٌُْ تَْعَ ُ   ًِ اْاَ نَا ِيِ، َكَ ا  ٌْيِ َعلَى اْْلََصّحِ، ِْلَّ  اَْفَظ اْا َ َ اَلةُ  ِلَْفِظ اْا َ َوََل تَْنعَِقدُ اإْلِ
َ اَلةِ  ٌُْي  ِلَْفِظ اإْلِ َلاءِ . ََل ٌَْنعَِقدُ اْا َ ٌْيِ اَْفظُ ااّشِ ًٌْ ا، ِْلَّ  قَْواَ ُ  ِْعتُك ٌُنَا ًِ قَْواَ ُ . َوَكلَْفِظ اْا َ َوََل ٌَكُوُ  ِكنَاٌَةً  ٌَِها أَ

.  َ نَةً َ ثًََل،  َََل ٌَكُوُ  َصِلًٌ ا َوََل ِكنَاٌَةً، ِ ََل ًا ِاَ ا  ََ ثَ ُ  َْعُ ُهْي ِ ْ  أَنّ ُ  ٌَِها ِكنَاٌَةٌ 
1150. Tidak terjadi sewaan dengan lafaz jual di atas yang paling sahih kerana 
lafaz jual dihantarkan kepada pemilikkan „ain maka ia tidak digunakan pada manfaat-
manfaat sepertimana tidak terjadi jualan dengan lafaz sewa. Seperti lafaz jual adalah 
lafaz beli. Tidak ada kinayah padanya juga kerana katanya “aku jualkan kamu” 
menafikan katanya “setahun” sebagai contoh, maka ianya bukan jelas dan bukan 
kinayah, bersalahan apa yang dibahaskan sebahagian mereka daripada bahawa ada 
kinayah padanya.  
 

ٌْتَُك ِاَكذَا َ نَةٍ  ٌٍْ  َكِإَ اَلِة ُ عٌٍَّ  ِ ْ  َعقَاٍل َوَلقٌٍِ  َونَْ ِوِهَ ا، َكاْكتََل َ اَلةُ َعلَى َع َوإَِ اَلةُ اْاعَقَاِل ََل . َوتَِلدُ اإْلِ
 ِ ٌْ َوَعلَى ِذّ ٍة َكِإَ اَلِة َ ْوُصوٍف ِ ْ  دَا ٍّة َونَْ ِوَها ِاَ ْ ٍ  َ ثًََل، َوإِْاَزاِي ِذّ تِِ  َعَ ًَل َكِ ٌَاَطٍة . تَكُوُ  إَّل َعلَى اْاعَ

 .َو ِنَاءٍ 
1151. Datang sewaan itu ke atas „ain seperti sewaan suatu yang tertentu 
daripada „aqar dan hamba dan umpama keduanya seperti “aku sewa\upah kamu untuk 
sekian selama setahun”. Sewaan „aqar tidak adalah ia melainkan di atas „ain. dan 
datang juga ke atas zimmah seperti sewaan apa yang disifatkan daripada dabbah dan 
umpamanya untuk membawa muatan sebagai contoh, dan seperti melazimkan 
zimmahnya dengan kerja seperti menjahit dan membina. 
 

َ اَلِة اْاَ ْنفَعَةُ  ّ ةِ ،َوَ ْوِلدُ اإْلِ ٌِْ  أَْي َعلَى ااذِّ ٌُْ  َعلَى اْْلََصّحِ َ َواٌء أََوَلدَْت َعلَى اْاعَ  . ََل اْاعَ

1152. Tempat datang sewaan itu adalah manfaat bukan „ain di atas yang paling 
sahih, samaada ia datang ke atas „ain atau ke atas zimmah. 

 
ْكُ  ااّلا ُِي َ ا َ ّل  ًِ ااثَّ  ِ  ًَ االُّ  إَّل أَْ  ، ٌَُْشتََلطُ َكْونَُها َ ْعلُوَ ةً ِ ْنً ا َوقَْدًلا َوِصفَةً . َوشُِلَط  ًِ اْْلُْ َلِة َوِه

 َِإْ  ذََكَل َ ْعلُوً ا .  َََل تَِصحُّ إَ اَلةُ دَاٍل أَْو دَا ٍّة  ِِعَ اَلٍة َوَعلٍَف ِاْلَ ْهِ   ًِ ذَِاكَ . تَكُوَ  ُ عٌَّنَةً،  َتَْكِفً ُلْؤٌَتَُها
َوََل ِاَ ْلخِ َشاٍة  ِِ ْلِدَها َوََل ِاَطْ ِ  اْا ُّلِ َ ثًََل . َوأَِذَ  اَ ُ َ اِلَا اْاعَْقِد  ًِ َصْل ِِ   ًِ اْاِعَ اَلِة أَْو اْاعَلَِف َصحّ 

َو ًِ َ ْعنَى اادّقٌِِ  .  ِ َْعِض دَقٌِِقِ  َكثُلُثِِ  ِاْلَ ْهِ   ِثََ انَِة اْاِ ْلِد َو ِقَْدِل اادّقٌِِ  َوِاعَدَِي اْاقُْدَلِة َعلَى اْْلُْ َلِة َ اَلً 
.  اانَُّ ااَةُ 
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1153. Disyaratkan pada bayaran sewa yang mana ia rukun keempat apa yang 
telah lalu pada harga. Maka disyaratkan keadaannya dimaklumi jenis dan kadar dan 
sifat, melainkan bahawa sewaan itu ditentukan maka memada melihatnya. Maka tidak 
sah sewaan rumah atau dabbah dengan imarah dan umpan kerana jahil pada demikian 
itu. Maka jika dia menyebutkan suatu yang maklum dan mengizinkan dia diluar akad 
melakukan tasarruf pada imarah atau umpan sah ia. dan tidak sah upah untuk melapah 
kambing dengan kulitnya dan tidak untuk mengisar gandum sebagai contoh dengan 
sebahagan tepungnya seperti satu pertiganya kerana dijahilkan ketebalan kulit dan 
kadar tepung itu dan kerana tidak dikuasai upah itu ketika itu juga. Pada makna tepung 
adalah antah ayakkannya.  
 

ْلَ اعِ  َاقٌِِ  ِاْلِعْلِي  ِاْْلُْ َلةِ  َواْاعََ ُ  اْاُ ْكتََل  اَ ُ إنَّ ا َوقََي  ًِ . َوتَِصحُّ إَ اَلةُ اْ َلأٍَة َ ثًََل  ِ َْعِض َلقٌٍِ  َ اًَل إِلِ
ٌِْل اْاُ ْكتَِلي تَ َعًا ِ ْلِك َغ

84. 

1154. Sah mengupah perempuan sebagai contoh dengan sebahagian hamba 
hal keadaan tak bertempoh untuk menyusukan baki hamba itu kerana dimaklumi 
bayaran upahannya. Kerja yang disewa untuknya hanyalah jatuh pada milik selain 
orang yang mengupah di atas jalan ikutan. 
 

ّ ِة تَْ ِلٌُي اْْلُْ َلِة  ًِ اْاَ ْ ِلِس، َوأَْ  تَكُوَ  َ ااّةً َكَلأِْس َ اِ  ااّ لَِي ِْلَنَّها َ لٌَي  ًِ  َوٌُْشتََلطُ  ًِ ِصّ ِة إَ اَلِة ااذِّ
ْ َلاُء .اْاَ نَا ِيِ  ٌَْها، َوََل اإْلِ   َََل ٌَُ وُز  ٌَِها تَأِْ ٌُل اْْلُْ َلِة َوََل تَأِْ ٌلَُها َوََل اَِلْ تِْ دَاُ  َعْنَها َوََل اْاَ َوااَةُ  َِها َوََل َعلَ
. ِ ْنَها

1155. Disyaratkan pada sah sewaan zimmah penyerahan bayaran upah didalam 
majlis, dan bahawa ianya tak bertempoh sama seperti modal salam kerana ia adalah 
salam pada manfaat-manfaat maka tidak harus padanya mentakhirkan sewaan dan 
tidak menyegerakannya dan tidak menggantikan darinya dan tidak hiwalah dengannya 
dan di atasnya dan tidak ibra‟ darinya. 
 

ّ ِة َكااثَّ ِ   ًِ  ٌِْ  ََل ٌُْشتََلطُ  ًِ ِصّ تَِها تَْ ِلٌُي اْْلُْ َلِة  ًِ اْاَ ْ ِلِس، ُ عٌَّنَةً َكانَْت اْْلُْ َلةُ أَْو  ًِ ااذِّ َوإَِ اَلةُ اْاعَ
 . اْاَ  ٌِيِ 

1156. Sewaan „ain tidak disyaratkan pada sahnya penyerahan bayaran sewa 
didalam majlis, tertentu sewaan itu atau didalam zimmah seperti harga ada barang 
jualan.  
 

ٌِْ  تَْعِ ٌُ  اْْلُْ َلِة . ثُّي إْ  َعٌَّ  ِاَ َكاِ  ااتّْ ِلٌِي َ َكانًا تَعٌََّ ، َوإَِّل  ََ ْوِ ُي اْاعَْقدِ  َوٌَُ وُز  ًِ اْْلُْ َلِة  ًِ إَ اَلِة اْاعَ
ّ ِة َكااثَّ  ِ   .َوتَأِْ ٌلَُها إْ  َكانَْت اْْلُْ َلةُ  ًِ ااذِّ

1157. Kemudian jika dia menentukan satu tempat untuk tempat penyerahan 
tertentu ia. Jika tidak, maka tempat akad. Harus pada bayaran sewa pada sewaan „ain 
menyegerakan bayaran sewa dan menangguhkannya jika bayaran sewa itu didalam 
zimmah, sama seperti harga. 
 

ٌْيِ اْاُ ْطلَِ ، ،(َوإِْطََلقَُها ٌَْقتَِ ً تَْعِ ٌَ  اْْلُْ َلِة  )  َكااثَّ ِ   ًِ اْا َ
 ًِ  (إَّل أَْ  ٌُْشتََلطُ ااتّأِْ ٌُ   )  َتَكُوُ  َ ااّةً

ْ َلاُء ِ ْنَها. ُصْلِب اْاعَْقِد  َتَتَأَّ ُ  َكااثَّ  ِ  ٌَْها َواإْلِ  َِإْ  َكانَْت ُ عٌَّنَةً اَْي . َوٌَُ وُز اَِلْ تِْ دَاُ  َعْنَها َواْاَ َوااَةُ  َِها َوَعلَ
ّ ِة ِ ْلًكا . ٌَُ ْز ااتّأِْ ٌُ ، ِْلَّ  اْْلَْعٌَاَ  ََل تَُؤّ  ُ  َوتُْ لَُك  ًِ اْاَ اِ   ِاْاعَْقِد َ َواٌء َكانَْت ُ عٌَّنَةً أَْو ُ ْطلَقَةً أَْي  ًِ ااذِّ

َل اْ تَقَّل ِ ْلكُ ُ ِ ْ  اْْلُْ َلِة َعلَى َ ا ٌُقَا ُِ  ذَِاَك  ُ َلاًعى،  َِ ْعنَى أَنّ ُ كُلَّ ا َ َ ى َزَ ٌ  َعلَى ااّ ََلَ ِة  َاَ  أَّ  اْاُ َؤّ ِ

                                                 
84

ْ َ  اُ  (َواْلعََمُل اْلُمْكتََرى لَهُ  ) . قِيِق، ِِلَنَّهُ اْكتََراَ    (إنََّم  َوقََع فِي ِمْلِك َغْيِر اْلُمْكتَِري  ) .َوُ َ  اْاِ َواْلغَْيُر ُ َ  اْلَمْرأَةُ اْلُمْرِ عَةُ َواْلُمْكتَِري ُ َ  َم ِلُك الرَّ

 .ِلْ ِْ َ  اِ 
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ٌِْ   َاْ تَنَيَ  ٌَْ  أَْو عُِلَ ْت َعلَ ِ اْاُ دِّة َ َواٌء اْنتَفََي اْاُ ْكتَِلي أَْي . إْ  قَ ََض اْاُ ْكتَِلي اْاعَ ًّ  َََل تَْ تَِقلُّ كُلَُّها إَّل  ُِ ِ 
.  ََل اَتَِلَف اْاَ ْنفَعَِة تَْ َت ٌَِدهِ 

1158. (Sewaan yang mutlak menuntut disegerakan sewaan itu) maka adalah 
ianya tak bertempoh sama seperti harga pada jualan yang mutlak, (melainkan bahawa 
disyaratkan tangguhan) pada teras akad maka ianya bertangguh sama seperti harga. 
Harus menggantikannya dan hiwalah dengannya dan di atasnya dan ibra‟ darinya. Maka 
jika ia ditentukan tidak harus tangguh kerana „ain tidak ditangguhkan. Dimiliki ia pada 
masa itu juga dengan akad sama sahaja ia ditentukan atau mutlak atau didalam zimmah 
sebagai milik yang dipelihara, dengan makna bahawa setiap kali lalu masa dengan 
selamat ternyata bahawa tuan sewa itu tetap miliknya daripada sewaan di atas apa 
yang membetuli demikian itu, jika penyewa telah menerima „ain itu atau dibentangkan ia 
ke atasnya maka dia enggan. Maka tidak tetap semuanya melainkan dengan lalu 
tempoh itu, sama sahaja penyewa mengambil manfaat atau tidak kerana binasa 
manfaat itu dibawah tangannya.  
 

َوتَْ تَِقلُّ  ًِ إَ اَلٍة  َاِ دٍَة أُْ َلةُ ِ ثٍْ   َِ ا ٌَْ تَِقلُّ  ِِ  ُ َ  ًّى  ًِ َصِ ٌَ ٍة، َ َواٌء أََكاَ  ِ ثَْ  اْاُ َ ّ ى أَْي أَقَّ  أَْي 
 .أَْكثَلَ 

1159. Tetap pada sewaan yang fasid bayaran sewa seumpama dengan apa 
yang tetap dengannya oleh bayaran sewa yang disebutkan pada yang sahhnya, 
samaada ianya seumpama yang disebutkan atau lebih rendah atau lebih tinggi.  

 
ٌَْ  ٌَدَْي اْاُ ْكتَِلي، َوِ ْنَها : َوقَْد تَُ اِافَُها  ًِ أَْشٌَاَء . َهذَا هَُو اْا َاِابُ  ِ ْنَها ااتّْ ِلٌَةُ  ًِ اْاعَقَاِل، َوِ ْنَها اْاَوْ ُي  َ

ٌِْ  َواْ تِنَاَع ُ ِ ْ  اْاقَْ ِض إاَى اْنِقَ اِء اْاُ دِّة،  َََل تَْ تَِقلُّ  ٌَِها اْْلُْ َلةُ  ًِ اْافَاِ دَِة َوٌَْ تَِقلُّ  َِها  اْاعَْلُض َعلَ
. اْاُ َ ّ ى  ًِ ااّصِ ٌَ ةِ 

1160. Ini adalah yang ghalib. Terkadang ia menyalahinya pada beberapa 
perkara. Daripadanya takhliah pada aqar, daripadanya meletakkanya dihadapan 
pembeli, daripadanya membentangkannya ke atasnya dan dia engganya dari terima 
hingga selesai tempohnya, maka tidak tetap padanya bayaran sewa pada bayaran sewa 
yang fasid, dan tetap padanya bayaran sewa yang disebutkan pada sewaan yang sah. 
 

ٌْيِ  ٌٍْ  ِاُلكُوٍب أَْو َ ْ ٍ  ُلْؤٌَةُ اادّا ِّة َكَ ا  ًِ اْا َ َوشُِلَط  ًِ إَ اَلتَِها إَ اَلةَ ِذّ ٍة . َوشُِلَط  ًِ إَ اَلِة دَا ٍّة إَ اَلةَ َع
ٍ أَْو ِعَلاٍب، ًّ ٌٍْ  َونَْوِعَها َك ََ اتِ ٌِْلَها ِ ْ  َكْونَِها  ِاُلكُوٍب ِذْكُل ِ ْنِ َها َكِإ ٍِ  أَْو َ  َوذُكُوَلٍة أَْو أُنُوثٍَة، َوِصفَِة َ 
. ُ َهْ ِلَ ةً أَْو  َْ ًلا أَْو قَطُو ًا، ِْلَّ  اْْلَْغَلاَض تَْ تَِلُف  ِذَِاكَ 

1161. Disyaratkan pada sewaan dabbah sebagai sewaaan „ain untuk ditunggang 
atau membawa muatan nampak dabbah itu sepertimana pada jualan. Disyaratkan pada 
sewaan dabbah sebagai sewaan zimmah untuk ditunggang menyebutkan jenisnya 
seperti unta atau kuda, dan bagainya seperti bakhati atau irabi, dan jantan atau betina 
dan sifat berjalannya daripada keadaannya berjalan pantas atau lambat atau sederhana 
kerana tujuan-tujuan berbeza dengan demikian itu. 
 

ٌُْل نََهاًلا  ًٌَْل أَْو قَْدِل تَأِْوٌٍب َوهَُو ااّ  ٌُْل اَ كُوِب ِذْكُل قَْدِل  ًُل  َوهَُو ااّ  ّ ِة ِاللُّ ٌِْ  َوااذِّ َوشُِلَط  ًِ إَ اَلِة اْاعَ
ٌُْث اَْي ٌَّطِلْد عُْلفٌ   َ. ِ ٌْ َوشُِلَط  ٌِِهَ ا ِاَ ْ ٍ  ُلْؤٌَةُ اْاَ ْ ُ وِ  إْ  َ َ َل أَْو .   َِإْ  اّطَلدَ عُْلٌف ُ ِ َ  ذَِاَك َعلَ

 .اْ تَِ انُ ُ  ٌٍَِد أَْو تَْقِدٌُلهُ َ َ َل أَْو َغاَب، َوِذْكُل ِ ْنِس َ ِكٌ ٍ 
1162. Disyaratkan pada sewaan „ain dan zimmah untuk tunggang menyebutkan 
kadar perjalanan, perjalanan malam atau perjalanan siang sekira-kira tidak berjalan 
„uruf. Maka jika bejalan „uruf ditanggungkan demikian itu di atasnya. Disyaratkan pada 
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kedua-dua sewaan itu untuk membawa muatan nampak barang muatan jika ia hadhir, 
atau diuji dengan tangan atau mengkadarkannya samaada ia hadhir atau ghaib, dan 
menyebutkan jenis barang yang disukat. 
 

ًَ اْاَ ْلقَةُ تُْ عَُ   ًِ  َوَعلَى ُ ْكِلي دَا ٍّة ِاُلكُوٍب إَكاٌف َوهَُو َ ا تَْ َت اْا َْلذَعِة َو َْلذَعةٌ َوِ َزاٌي َوثَفٌَل َو ََلةٌ َوِه
ٌٍْط َوَصْ غٍ َونَْ ِو ذَِاَك  أَْنِف اْا َِعٌِل َوِ َطاٌي َوهَُو ِزَ اٌي ٌُْ عَُ   ًِ اْاَ ْلقَِة َوٌُتْ َُي  ًِ نَْ ِو َ ْلاٍ َوِ ْ ٍل َوكُْ ٍ  َوَ 
  ٌِْ َ اَلِة، ِْلَنّ ُ ََل َ ا َِط اَ ُ  ًِ ااّشْلعِ َوََل  ًِ االُّ َِة،  ََ ْ  اّطَلدَ  ًِ َ قِِّ  ِ ْ  اْاعَاقِدَ دٌ  ًِ َ ِ ّ ِ اإْلِ عُْلٌف ُ َطّلِ

َ اَلِة َوَ َب اْا ٌََا ُ  ٌِْ ،  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  عُْلٌف أَْو اْ تَلََف اْاعُْلُف  ًِ َ ِ ّ ِ اإْلِ ٌء ِ ْ  ذَِاَك  َُهَو َعلَ ًْ . َش
1163. Di atas pemberi sewa dabbah untuk ditunggang ikaf iaitu apa yang 
dibawah lapik pelana, dan lapik pelana dan tali pinggang i.e ringka dan tali ringka 
keekor dan gelung yang diletakkan pada hidung unta dan khitam iaitu tali yang 
diletakkan pada gelung hidung. Diikutkan „uruf yang berjalan pada umpama pelana dan 
dakwat dan celak dan benang dan pencelup dan umpama demikian itu pada tempat 
sewaan kerana tidak ada dhabit baginya pada syara‟ dan tidak pada lughah, maka siapa 
daripada dua yang berakad yang berjalan pada haknya suatu dari demikian itu maka ia 
kena di atasnya. Maka jika tidak ada‟uruf atau berlainan „uruf pada tempat sewaan wajib 
keterangan. 

 
ٌُْ  اْاُ َؤّ َلةُ َغاِا ًا َ اَلةُ ُ دّةً تَْ قَى  ٌَِها اْاعَ   ٌََُؤّ ُل ااّلقٌُِ  َواادّاُل ثَََلثٌَِ  َ نَةً، َواادّا ّةُ َعْشَل ِ نٌَِ  .َوتَِصحُّ اإْلِ

ٌِْ  َعلَى َ ا ٌَِلٌُ   ِِ ، َواْْلَْلُض ِ ائَةَ َ نٍَة أَْو أَْكثَلَ  . َوااثّْوُب َ نَةً أَْو َ نَتَ
1164. Sah sewaan dalam tempoh yang kekal „ain yang disewakan padanya 
ghalibnya, maka disewakan hamba dan rumah tiga puluh tahun, dan dabbah dua puluh 
tahun, dan kain setahun atau dua tahun di atas apa yang layak dengannya, dan bumi 
seratus tahun atau lebih. 
 

َ اَلةُ  ) ّ ِة  (َوََل تَْ طُُ  اإْلِ ٌِْ  أَْي َعلَى ااذِّ ٌِْ   )َ َواٌء َكانَْت َواِلدَةً َعلَى اْاعَ َوََل  َِ ْوتِِهَ ا،  ( َِ ْوِت أََ ِد اْاُ تَعَاقِدَ
ٌْيِ  َوٌَْ لُُف اْاُ ْ تَأِْ َل َواِلثُ ُ  ًِ اْ تٌِفَاِء .  َْ  تَْ قَى إاَى اْنِقَ اِء اْاُ دِّة، ِْلَنَّها َعْقدٌ ََلِزٌي،  َََل تَْنفَِ ُخ  ِاْاَ ْوِت َكاْا َ

.  اْاَ ْنفَعَةِ 
1165. (Tidak batal sewaan) samaada ianya datang di atas „ain atau di atas 
zimmah (dengan mati seorang daripada dua yang berakad), dan tidak dengan 
kematian keduanya, bahkan ia kekal kepada selesai tempoh itu kerana ia akad yang 
lazim, maka tidak terfasakh ia dengan mati, sama seperti jualan. Menggantikan 
penyewa warisnya pada menyempurnakan manfaat.  
 

 َََل ٌُْ تَثْنَى ذَِاَك ِ ْ  َعدَِي اَِلْنِفَ اخِ، اَِكْ  . َوتَْنفَِ ُخ  َِ ْوِت اْْلَِ ٌِل اْاُ عٌَِّ ، ِْلَنّ ُ َ ْوِلدُ اْاعَْقِد، ََل ِْلَنّ ُ َعاقِدٌ 
ًَ ِ ْن ُ َ َ ائِ ُ   .اُْ تُثْنِ

1166. Terfasakh ia dengan mati barang sewaan yang tertentu kerana ia tempat 
didatangkan akad bukan kerana ia yang melakukan akad, maka tidak dikecualikan 
demikian itu dari ketiadaan terfasakhnya. Walaubagaimana pun tetapi dikecualikan 
darinya beberapa masaalah.  
 

َ اَلةَ تَْنفَِ ُخ َعلَى اْْلََصّحِ  َوِ ْنَها َ ا اَْو  .ِ ْنَها َ ا اَْو أَّ َل َعْ دَهُ اْاُ عَلَّ  ِعتْقُ ُ  ِِصفٍَة،  َُوِ دَْت َ َي َ ْوتِِ   َِإّ  اإْلِ
َ اَلةَ تَْنفَِ ُخ  َِ ْوتِ ِ  ًَ . َوِ ْنَها اْاُ دَ ُّل  َِإنّ ُ َكاْاُ عَلِّ  ِعتْقُ ُ  ِِصفَةٍ . أَّ َل أُّي َواَِدِه َوَ اَت  ًِ اْاُ دِّة  َِإّ  اإْلِ َواْ تُثْنِ

ٌِْلهِ  ٌُْل ذَِاَك ِ ّ ا ذََكْلت   ًِ َشْلحِ اْا َْهَ ِة َوَغ  .َغ

1167. Daripadanya keadaan kalau seorang menyewakan hambanya yang 
digantungkan merdekanya dengan sifat maka ia didapati serta matinya, maka sewaan 
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itu terfasakh dengan matinya di atas yang paling sahih. Daripadanya keadaan kalau dia 
menyewakan ummu waladnya dan dia mati didalam tempohan itu, maka sewaan itu 
terfasakh dengan matinya. Daripadanya hamba mudabbar maka ia seperti yang 
digantungkan merdekannya dengan sifat. Dikecualikan selain demikian itu daripada apa 
yang aku sebutkan didalam syarah Bahjah dan selainnya.  

 
َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ   .َوََل تَْنفَِ ُخ  َِ ْوِت نَاِظِل اْاَوْقِف ِ ْ  َ اِكًي أَْو َ ْنُصو ِِ  أَْو َ ْ  شُِلَط اَ ُ اانَّظُل َعلَى َ ِ ٌيِ اْا ُطُو ِ 

  َِإذَا َ اَت  ًِ أَثْنَاِء .ذَِاَك َ ا اَْو َكاَ  اانّاِظُل هَُو اْاُ ْ تَِ  ُّ ِاْلَوْقِف َوأََ َل  ِدُوِ  أُْ َلِة اْاِ ثِْ   َِإنّ ُ ٌَُ وُز اَ ُ ذَِاكَ 
ْ عَةِ   .اْاُ دِّة اْنفََ َ ْت َكَ ا قَاَ  اْ ُ  ااّلِ

1168. Tidak terfasakh sewaan dengan kematian nazir wakaf daripada hakim 
atau lantikannya atau orang yang disyaratkan jawatan nazir baginya di atas semua ahli 
puak. Dikecualikan dari demikian itu keadaan kalau nazir itu orang yang berhak kepada 
wakaf itu dan dia menyewakan tanpa sewaan seumpama, maka harus demikian itu 
baginya. Maka bila dia mati ditengah tempoh itu terkafasakh ia sepertimana dikatakan 
Ibnu Rif‟ah.  
 

ُل قَْ َ  تََ اِ َها َوَشَلَط  ٌَْ  اْاَ ْوقُو َةَ ُ دّةً َوَ اَت اْا َْطُ  اْاُ َؤّ ِ ٌِْهْي اْاعَ َل اْا َْطَ  اْْلَّوَ  ِ ْ  اْاَ ْوقُوِف َعلَ َُ َواَْو أَّا
ًُّ َص ًٌِّا أَوْ  َ ااَ ُ ُ دّةٌ ََل ٌَْ لُُغ  ٌَِها  اْاَواقُِف ِاكُّ ِ  َْطٍ  ِ ْنُهْي اانَّظَل  ًِ ِ ّصتِِ  ُ دّةَ اْ تِْ قَاقِِ   َقَْط، أَْو أَّ َل اْاَوِا

ّ ِ  َ َلََغ  ٌَِها  ِاَِلْ تََِلِي َوهَُو َلِشٌدٌ اْنفََ َ ْت  ًِ اْاَوْقِف، ِْلَّ  اْاَوْقَف اْنتَقََ  اْ تِْ قَاقُ ُ  َِ ْوِت  ًُّ  ِااّ ِ ااّص ِ
ٌِْ  َوََل نٌَِا َةَ  ٌِْلِه، َوََل ِوََلٌَةَ اَ ُ َعلَ ِل ِا َ ًّ تََصّلَف  ٌِِ  َعلَى اْاَ ْصلََ ةِ  .اْاُ َؤّ ِ ِ، ِْلَّ  اْاَوِا ًّ  .َوََل تَْنفَِ ُخ  ًِ ااّص ِ

1169. Kalau dia menyewakan puak yang pertama daripada apa yang diwakafkan 
ke atas mereka akan ain yang diwakafkan dalam satu tempoh dan mati puak yang 
menyewa itu sebelum sempurna sewaan itu dan orang yang mewakfafkan 
mensyaratkan bagi setiap ahli puak dari mereka akan jawatan nazir pada habuahnya 
pada tempoh berhaknya sahaja, atau wali menyewakan kanak-kanak atau hartanya pda 
tempoh yang tidak baligh padanya kanak-kanak itu dengan tahun maka dia baligh 
padanya dengan mimpi dalam keadaan cerdik terfasakh sewaan itu pada wakaf kerana 
wakaf berpindah berhaknya dengan mati orang yang menyewakan kepada selainnya, 
dan tidak ada kuasa baginya di atasnya dan tidak ada gantian. Tidak terfasakh ia pada 
kanak-kanak kerana wali boleh tasarruf padanya di atas maslahat*. 
 

َ اَلةُ  ًِ اْاُ ْ تَْق َِ   (َوتَْ طُُ   ) ٌِْ  اْاُ ْ تَأَْ َلِة  )كُّ ِ  ( ِتَلَِف  )أَْي َوتَْنفَِ ُخ اإْلِ  ِاَزَواِ  ،َكاْنِهدَاِي كُّ ِ اادّالِ  (اْاعَ
ٌُْي  ِتَلَِفِ   ًِ ٌَِد اْاُ ْشتَِلي، ِْلَّ  اَِلْ تٌََِلَء  ًِ  اَِلْ ِي َو ََواِت اْاَ ْنفَعَِة،  ِِ ََلِف اْاَ  ٌِيِ اْاَ ْق ُوِض ََل ٌَْنفَِ ُخ اْا َ

ٌْئًا ٌْئًا  ََش ٌَْها ََل ٌَْ ُصُ  إَّل َش ٌْيِ َ َصَ  َعلَى ُ ْ لَِة اْاَ  ٌِيِ َواَِلْ تٌََِلَء َعلَى اْاَ نَا ِيِ اْاَ ْعقُوِد َعلَ .  اْا َ
1170. (Batal) iaitu terfasakh sewaan pada masa depan (dengan binasa) seluruh 
(„ain yang disewakan) seperti runtuh semua rumah kerana hilang namanya dan luput 
manfaatnya, bersalahan barang jualan yang diterimaserahan tidak terfasakh jualan 
dengan binasanya pada tangan pembeli kerana penguasaan pada jualan terhasil di atas 
keseluruhan barang jualan sementara penguasaan di atas manfaat yang diakadkan di 
atasnya tidak terhasil melainkan sedikit demi sedikit.  
 

ٌِْل  َ اَلةُ  َِ  َِب اْنِقَطاعِ َ اِء أَْلٍض اُْ تُْؤِ َلْت ِاِزَلاَعٍة ِا َقَاِء اَِلْ ِي َ َي إْ َكاِ  َزْلِعَها  ِ َ َوََل تَْنفَِ ُخ اإْلِ
ٌِْب َعلَى ااتَّلاِ ً  .اْاُ ْنقَِطيِ،  َْ  ٌَثْ ُُت اْاِ ٌَاُل ِاْلعَ

1171. Tidak terfasakh sewaan dengan sebab putus air bumi yang disewa untuk 
pertanian kerana kekal namanya serta terboleh menanamnya dengan air yang tidak 
terputus, bahkan sabit khiar kerana aib di atas berlambatan. 
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ٌِْل ُ ْكتٍَل ِاْلُ عٌَِِّ  ُ دّةَ َ ْ ِ ِ  إْ  قَدَّل  ُِ دّةٍ  ٌُْلهُ ِافََواِت اْاَ ْنفَعَِة ،َوتَْنفَِ ُخ  َِ ْ ِس َغ  َ َواٌء أََ  ََ  ُ اْاُ ْكِلي أَْي َغ
.  قَْ َ  اْاقَْ ِض 

1172. Terfasakh sewaan dengan sebab selain penyewa menahan barang 
sewaan yang ditentukan sepanjang tempoh ia ditahan jika ia dikadarkan dengan 
tempoh, samaada menahannya tuan sewa itu atau orang lain kerana luput manfaat 
sebelum terima serahan. 
 

ٌِْل إْذِ  اْاُ ْكتَِلي، َوََل  ِِزٌَادَِة أُْ َلٍة َوََل  ِظُُهوِل  ٌِْلِه َواَْو  ِ َ ٌِْ  اْاُ َؤّ َلِة ِاْلُ ْكتَِلي أَْو ِا َ ٌْيِ اْاعَ َوََل تَْنفَِ ُخ  ِ َ
ٌَْها ٌَادَِة َعلَ  َواَْو َكانَْت إَ اَلةَ َوْقٍف ِاَ َلٌَانَِها  ِاْاِ ْ َطِة  ًِ َوْقتَِها، َكَ ا اَْو  َاَع َ اَ  ُ وِاٌِّ  ثُّي َزادَْت ،َطاِاٍب  ِااّزِ

ٌَادَِة، َوََل  ِِإْعتَاِ  َلقٌٍِ ، َوََل ٌُْلِ ُي َعلَى َ ٌِِّدِه  ِأُْ َلِة َ ا  َْعدَ اْاِعتِْ ، ِْلَنّ ُ تََصّلَف  اْاِقٌَ ةُ أَْو َظَهَل َطاِاٌب  ِااّزِ
ءٍ  ًْ ٌِْ   َِش .  ٌِِ  َ ااَةَ ِ ْلِكِ ،  َأَْش َ َ َ ا اَْو َزّوَا أََ تَ ُ َواْ تَقَّل َ ْهُلَها  ِاادُُّ وِ  ثُّي أَْعتَقََها، ََل تَْلِ ُي َعلَ

1173. Tidak terfasakh sewaan dengan dijualkan „ain yang disewakan kepada 
penyewa atau selainnya, walaupun dengan izin penyewa, dan tidak dengan 
ditambahkan bayaran sewa, dan tidak dengan muncul orang yang meminta lebih di atas 
sewaan itu walaupun sewaan itu sewaan wakaf kerana sewaan itu berjalan dengan 
untung pada waktunya, sepertimana kalau dia menjual harta anak waliannya kemudian 
bertambah nilainya atau muncul orang yang meminta lebih, dan tidak dengan 
memerdekakan hamba. Tidak boleh hamba itu merujuk ke atas penghulunya dengan 
bayaran sewa bagi apa yang selepas merdekanya kerana ia melakukan tasarruf 
padanya pada ketika miliknya, maka ia menyerupai keadaan kalau dia mengahwinkan 
amahnya dan tetap maharnya dengan setubuh kemudian dia memerdekakannya, tidak 
amah itu merujuk suatu ke atasnya. 
 

ٌِْلِه، َوُ ْ تَْو ًى  ٌِِ  َكأَْ  اْكتََل  دَا ّةً : تَْن ٌِ ٌ  ٌَُ وُز إْ دَاُ  ُ ْ تَْوٍف َوُ ْ تَْو ًى  ِِ  َكَ ْ ُ وٍ  ِ ْ  َطعَاٍي َوَغ
 .ِاُلكُوٍب  ًِ َطِلٌٍ  إاَى قَْلٌٍَة  ِِ ثِْ  اْاُ ْ تَْو ًِ َواْاُ ْ تَْو َى  ِِ  َواْاُ ْ تَْو َى  ٌِِ  أَْو  ِدُوِ  ِ ثِْلَها اْاَ ْفُهوِي  ِاْْلَْواَى

ٌِْلهِ  َوأَّ ا ااثّانًِ َوااثّاِاُث  ََِلَنُّهَ ا َطِلٌقَاِ  ِاَِلْ تٌِفَاِء، َكااّلاِكِب ََل َ ْعقُودٌ . أَّ ا اْْلَّوُ   ََكَ ا اَْو أَْكَل  َ ا اْكتََلاهُ ِا َ
ٌِْهَ ا ٌِْ  أَْو ُ تَعٌٌَِّ   ِاْاقَْ ِض . َعلَ  إَّل  ًِ إَ اَلِة ِذّ ٍة ،َوََل ٌَُ وُز إْ دَاُ  ُ ْ تَْو ًى ِ ْن ُ َكدَا ٍّة، ِْلَنّ ُ إّ ا َ ْعقُودٌ َعلَ

. َوٌَُ وُز َ َي َ ََلَ ٍة ِ ْنُهَ ا  ِِلَ ا ُ ْكتٍَل، ِْلَّ  اْاَ ّ  اَ ُ  . ٌََِ ُب إْ دَااُ ُ ِاتَلٍَف أَْو تَْعٌٌِبٍ 
1174. Tanbih. Harus menggantikan orang yang menyempurnakan ambilan 
manfaat, dan barang yang diambil manfaat dengannya seperti muatan daripada 
makanan dan selainnya, dan yang disempurnakan manfaat padanya seperti bahawa dia 
menyewa dabbah untuk ditunggang pada jalan kesatu kampong, dengan seumpama 
orang yang mengambil manfaatnya dan yang disempurnakan manfaat dengannya dan 
yang diambil manfaat padanya, atau dengan yang kurang dari yang seumpamanya 
yang difaham dengan terutama. Adapun yang pertama maka sepertimana kalau dia 
menyewakan apa yang dia sewa kepada orang lain, dan adapun yang kedua dan ketiga 
maka kerana keduanya adalah jalan untuk menyempurnakan ambilan manfaat, seperti 
penunggang yang tidak diakadkan di atas keduanya. Tidak harus menggantikan apa 
yang disempurnakan darinya seperti dabbah, kerana samaada ia diakadkan di 
atasnyaatau tertentu dengan terimaserahan, melainkan pada sewaan zimmah. Maka 
wajib menggantikannya kerana binasa atau jadi aib. Harus menggantikan serta ianya 
selamat dari keduanya dengan redha penyewa kerana hak itu baginya. 
 

ٌِْ  اْاُ ْكتََلاِة، ِْلَنّ ُ ََل ٌُْ ِكُ  اْ تٌِفَاُء َ قِِّ  إَّل  (َوََل َ َ اَ  َعلَى اْْلَِ ٌِل  )  ًِ تَِلِف َ ا  ٌَِِدِه، ِْلَنّ ُ أَِ ٌٌ  َعلَى اْاعَ
َلْت  َِ ِ ّ ِ َعَ ٍ ،  َلْت  َِزَ ٍ ، أَْو ُ دِّة إْ َكاِ  اَِلْ تٌِفَاِء إْ  قُدِّ َ اَلِة إْ  قُدِّ ٌَْها َواَْو  َْعدَ ُ دِّة اإْلِ  َِوْ يِ اْاٌَِد َعلَ

 َلَْو اْكتََل  دَا ّةً َواَْي ٌَْنتَِفْي  َِها  َتَِلفَْت أَْو اْكتََلاهُ ِاِ ٌَاَطِة ثَْوٍب أَْو َصْ ِ ِ   َتَِلَف اَْي . اْ تِْصَ ا ًا ِاَ ا َكاَ ، َكاْاَوِدٌيِ 
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 َ ْنِزاَ ُ ِاٌَْعَ َ ، َكعَاِ ِ  هُ ٌَْ َ ْ ، َ َواٌء اْنفََلدَ اْْلَِ ٌُل  ِاْاٌَِد أَْي ََل، َكأَْ  قَعَدَ اْاُ ْكتَِلي ِ ْن ُ َ تّى ٌَْعَ َ  أَْو أَْ َ لَ 
 .اْاِقَلاِض 

1175. (Tidak ada dhaman di atas penyewa) pada binasa apa yang pada 
tangannya kerana dia orang yang dipercayai di atas „ain yang disewa itu kerana tidak 
mungkin menyempurnakan haknya melainkan dengan dia meletakkan tangan di 
atasnya, walaupun selepas tempoh sewaan jika ia dikadarkan dengan masa, atau 
selepas tempoh terboleh menyempurnakannya jika ia dikadarkan dengan pelaksanaan 
kerja kerana mengekalkan apa yang sedia ada, sama seperti orang yang menyimpan 
taruhan barang. Maka kalau dia menyewa dabbah dan tidak mengambil manfaat 
darinya maka ia binasa atau dia menyewanya i.e hamba untuk menjahit kain atau 
mencelupnya maka ia binasa tidak dia mandhaman, samaada tersendiri yang disewa itu 
dengan tangan atau tidak seperti bahawa penyewa duduk bersamanya hinggakan dia 
bekerja atau dia menghadhirkannya kerumahnya untuk dia berkerja, sama seperti „amil 
qiradh. 
 

ٌَْها  ًِ َوْقِت اَْو اْنتَفََي  َِها  (إَّل  ِعُْدَواٍ   ) َكأَْ  تََلَك اَِلْنتِفَاَع  ِاادّا ِّة  َتَِلفَْت  َِ  ٍَب َكاْنِهدَاِي َ ْقِف إْصَطْ ِلَها َعلَ
 ٌِِ  َعادَةً اََ ِلَ ْت، َوَكأَْ  َ َل ََها أَْو نََ عََها  ِاالَِّ اِي  َْوَ  َعادٍَة  ٌِِهَ ا، أَْو أَْلَك ََها أَثْقََ  ِ ْن ُ، أَْو أَْ َكَ  َ ا اْكتََلاهُ 
ٌَْس هَُو َكذَِاَك، أَْو َ ّ َ  اادّا ّةَ ِ ائَةَ ِلْطِ  َشِعٌٍل  َدََ  ِ ائَِة ِلْطِ   ُّلٍ أَْو َعْكَ  ُ، أَْو َ ّ لََها  َ دّادًا أَْو قَّصاَل دَّ ٍ َواَ

 ِ ٌ  ِِ ََلِف َ ا اَْو َ ّ لََها َعْشَلةَ أَْقِفَزِة َشِعٌٍل . َعَشَلةَ أَْقِفَزِة  ُّلٍ  َدََ  َعَشَلِة أَْقِفَزِة َشِعٌٍل،  ٌََِصٌَل َ اِ نًا اََها ِاتَعَدِّ
.  َدََ  َعْشَلِة أَْقِفَزِة  ُّلٍ  َِإنّ ُ ََل ٌَْ َ ُ  ِاِ فِّة ااّشِعٌِل َ َي اْ تَِوائِِهَ ا  ًِ اْاَ ْ يِ 

1176. (melainkan dengan melampau) seperti bahawa dia meninggalkan 
ambilan manfaat pada dabbah itu maka ia binasa dengan sebabnya seperti runtuh 
bumbung kandangnya di atasnya pada waktu yang kalau dia ambil manfaat dengannya 
pada waktu itu pada adatnya nescaya ia selamat, dan seperti bahawa dia memukulnya 
atau mengeluarkan kahaknya* dengan tali kekang melebihi adat pada keduanya atau 
dia menunggangkan orang yang lebih berat darinya atau mendudukkan pada apa dia 
sewa akan tukang besi atau tukang dobi yang melembutkan kain* walhal dia tidak 
seperti demikian itu, atau dia memuatkan dabbah seratus kati syai‟er ganti seratus kati 
gandum atau „akasnya, atau dia memuatkannya sepuluh kampit gandum ganti sepuluh 
kampit gandum, maka jadilah dia mendhaman dabbah itu kerana melampaunya. 
Bersalahan keadaan kalau dia memuatkan sepuluh kampit syai‟er ganti sepuluh kampit 
gandum maka dia tidak mendhaman kerana ringan syai‟er serta sama keduanya pada 
tubuh. 
 

ََل أُْ َلةَ ِاعََ ٍ  َكَ ْلِ  َلأٍْس َوِ ٌَاَطِة ثَْوٍب  ََِل َشْلِط أُْ َلٍة، َوإِْ  عُِلَف ذَِاَك اْاعََ ُ   َِها ِاعَدَِي اْاتَِزاِ َها َ َي : تَْن ٌِ ٌ 
فِ  .َصْلِف اْاعَاِ ِ  َ ْنفَعَتَ ُ  ا ُ ْطلََ  ااتَّصلُّ ٌِْ   َِ فٍَ  أَْو نَْ ِوِه .َهذَا إذَا َكاَ  ُ لًّ  أَّ ا اَْو َكاَ  َعْ دًا أَْو َ ْ ُ وًلا َعلَ

عِ  َِ نَا ِِعِهيْ  ٌْ ُوا ِ ْ  أَْهِ  ااتّ َلُّ َوَهذَا  ِِ ََلِف دَاِ ِ  اْاَ ّ اِي  ََِل إْذٍ ، ِْلَنّ ُ اْ تَْو َى َ ْنفَعَةَ اْاَ ّ اِي .  َََل، إْذ اَ
ٌِْ   ِِإْذِ  اْاَ اِاِك  َِإنّ ُ ٌَْ تَِ  ُّ اْْلُْ َلةَ ِاْ ِْذِ   ًِ  ٌَْس َعلَ  ِ ُكُونِِ   ٌِِ ، َو ِِ ََلِف َعاِ ِ  اْاُ َ اقَاِة إذَا َعِ َ  َ ا اَ

. أَْصِ  اْاعََ ِ  اْاُ قَا َِ   ِِعَوٍض 
1177. Tanbih. Tidak ada upah bagi kerja seperti cukur kepala dan jahit kain 
tanpa syarat upah, sekalipun diketahui kerja sebegitu dengan upah, kerana ia tidak 
dilazimi beserta tasarruf „amil akan manfaat dirinya. Ini apabila dia merdeka lagi mutlak 
tasarruf, adapun kalau dia hamba atau dihijir dengan safih atau umpamanya maka tidak, 
kerana mereka bukan dari ahli tabarru‟ dengan manfaat-manfaat diri mereka. Ini 
menyalahi orang yang masuk hammam tanpa izin kerana dia menyemurnakan manfaat 
hammam itu dengan dia diam didalamnya, dan bersalahan „amil musaqah apabila dia 
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melakukan apa yang tidak kena dia buat dengan izin pemilik, maka dia berhakkan upah 
kerana izin pada asal kerjanya yang membetuli bayaran. 
 

 َْ  أََ ْلتُك  ِقَْطِعِ  قَِ ًٌصا :  َقَاَ  اْاَ اِاُك   ِذَا أََ َلتْنًِ،: اَْو قََطَي اْاَ ٌّاطُ ثَْو ًا َوَ اَط ُ قَ َاًء َوقَاَ  ِاَ اِاِكِ  : تَتِّ ةٌ 
ٌِْ  إذَا  ْذِ   ٌََْ ِلُف أَنّ ُ َ ا أَِذَ  اَ ُ  ًِ قَْطِعِ  قَ َاًء، َوََل أُْ َلةَ َعلَ َ  اْاَ اِاُك  ٌَِِ ٌنِِ ، َكَ ا اَْو اْ تَلَفَا  ًِ أَْصِ  اإْلِ ُصدِّ

.  َواَ ُ َعلَى اْاَ ٌّاِط أَْلُ  نَْقِا ااثّْوِب، ِْلَّ  اْاقَْطَي  ََِل إْذٍ  ُ وِ ٌب ِالّ َ ا ِ . َ لَفَ 
1178. Tatimmah : kalau tukang jahit memotong kain dan menjahitnya menjadi 
jubah maka katanya kepada pemilik kain : kamu suruh aku dengan ini, maka kata 
pemilik : bahkan aku suruh kamu memotongnya menjadi gamis, dibenarkan pemilik 
dengan sumpahnya, sepertimana kalau kedua mereka berselisih pada asal izin maka 
pemilik bersumpah bahawa dia tidak mengizinkannya pada memotongnya menjadi 
jubah. Tidak ada upah di atas tukang jahit itu apabila dia bersumpah. Bagi pemilik di 
atas tukang jahit itu imbuh kekurangan kain itu kerana potong tanpa izin mewajibkan 
dhaman.  
 

ٌَْ  قٌَِ تِِ  َصِ ًٌ ا َوَ ْقطُوًعا. َو ٌِِ  َوْ َهاِ   ًِ ااّلْوَ ِة َكأَْصِلَها  ََِل تَْلِ ٌحِ   َوَصّ َ  ُ اْ ُ  .أََ ِدِهَ ا أَنّ ُ َ ا  َ
ٌُْلهُ، ِْلَنّ ُ أَثْ ََت  ٌَِِ ٌنِِ  أَنّ ُ اَْي ٌَأْذَْ   ًِ قَْطِعِ  قَ َاءً  ٌَْ  قٌَِ تِِ  َ ْقطُوًعا قَِ ًٌصا : َوااثّانًِ . أَ ًِ َعْصُلوٍ  َوَغ َ ا  َ

ًُّ َوقَاَ  . َوَ ْقطُوًعا قَ َاءً  ٌُْلهُ : َواْ تَاَلهُ اا ُّْ ِك . َوَهذَا هَُو ااّظاِهُل، ِْلَّ  أَْصَ  اْاقَْطيِ َ أْذُوٌ   ٌِ ِ . ََل ٌَتِّ  ُ َغ
 ِ ٌْ َء َعلَ ًْ ٌْنَُهَ ا تَفَاُوٌت أَْو َكاَ  َ ْقطُوًعا قَ َاًء أَْكثََل قٌَِ ةً  َََل َش . َوَعلَى َهذَا اَْو اَْي ٌَكُْ   َ

1179. Pada imbuh itu dua wajah didalam Raudhah seperti asalnya tanpa tarjih. 
Satu daripada keduanya bahawa ia adalah apa yang di antara nilai kain itu dalam 
keadaan asal dan dipotong. Ibnu Abi Asrun dan selainnya mentashihkannya kerana dia 
mensabitkan dengan sumpahnya bahawa dia tidak mengizinkan pada memotongnya 
menjadi jubah. Keduanya apa yang di antara nilainya dalam keadaan dipotong menjadi 
gamis dan dipotong menjadi jubah. Memilihnya Subki dan berkata : tidak ada wajah 
selainnya. Ini adalah yang zahir kerana asal potong itu dibenarkan. Di atas ini kalau 
tidak ada lebih kurang di antara keduanya atau adalah yang potong menjadi jubah itu 
lebih nilainya maka tidak ada suatu yang kena di atasnya. 
 

 ِ ٌْ ٌِْ  ِاتََوقُِّف اَِلْنتِفَاعِ َعلَ  َوإِذَا تََ لَّ  ُ .َوٌَِ ُب َعلَى اْاُ ْكِلي تَْ ِلٌُي ِ ْفتَاحِ اادّاِل إاَى اْاُ ْكتَِلي إذَا َ لَّ َها إاَ
أَّ ا اْاقُْفُ  اْاَ ْنقُوُ  َوِ ْفتَاُ  ُ  .َوَهذَا  ًِ ِ ْفتَاحِ َغْلٍ  ُ ثَ ِّتٍ . اْاُ ْكتَِلي  َُهَو  ًِ ٌَِدِه أََ انَةٌ  َََل ٌَْ َ نُ ُ  ََِل تَْفِلٌطٍ 

.  َََل ٌَْ تَِ قُّ ُ اْاُ ْكتَِلي َوإِْ  اُْعتٌِدَ 
1180. Wajib pemberi sewa menyerahkan anak kunci rumah kepada penyewa 
apabila dia menyerahkan rumah itu kepadanya kerana terhenti ambilan manfaat di 
atasnya. Apabila penyewa menerimanya maka ia pada tangannya adalah amanah maka 
dia tidak mendhamannya tanpa cuai. Ini pada anak kunci selak yang tetap. Adapun 
pedal yang dipindah-pindahkan dan anak kuncinya maka penyewa tidak berhak ke 
atasnya sekalipun diadatkan. 

 
لِ   َِإْ   َادََل َوأَْصلََ َها .  َ َواٌء أَقَاَلَ  اْاَ لَُ  اْاعَْقدَ َكدَاٍل ََل  َاَب اََها أَْي َعَلَض اََها دََواً ا،َوِعَ اَلتَُها َعلَى اْاُ َؤّ ِ

ِل، ِْلَنّ ُ َكِعَ اَلِة اادّاِل، .  َذَاَك، َوإَِّل  َِلْلُ ْكتَِلي اْاِ ٌَالُ  َ اَلِة َعلَى اْاُ َؤّ ِ َوَلْ ُي ااثّْلجِ َعْ  ااّ ْطحِ  ًِ دََواِي اإْلِ
 َِإْ  اْنقََ ْت اْاُ دّةُ أُْ  َِل َعلَى . َوتَْنِظٌُف َعْلَصِة اادّاِل ِ ْ  ثَْلجٍ َوكُنَاَ ٍة َعلَى اْاُ ْكتَِلي إْ  َ َصََل  ًِ دََواِي اْاُ دّةِ 

ِل إْذ . نَْقِ  اْاكُنَاَ ِة دُوَ  ااثّْلجِ  َواَْو َكاَ  ااتَُّلاُب أَْو ااّلَ ادُ أَْو ااثّْلُج َ ْوُ ودًا ِعْندَ اْاعَْقِد َكانَْت إَزااَتُ ُ َعلَى اْاُ َؤّ ِ
. ٌَْ ُصُ   ِِ  ااتّْ ِلٌُي ااتّايُّ 

1181. Penyelenggaraan rumah itu di atas yang menyewakan sama sahaja 
samaada ada kecacatan menyertai akad seperti rumah yang tidak ada pintu baginya 
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atau mendatang kepadanya dan berkekalan. Maka jika dia segera membaikinya maka 
demikian itu zahir, jika tidak maka penyewa berhak khiar. Membuangkan salju dari 
sutuh sepanjang sewaan kena di atas pemberi sewa kerana ia seperti selenggaraan 
rumah itu, membersihkan halaman rumah dari salju dan sampah kena di atas penyewa 
jika keduanya terhasil sepanjang tempoh sewaan. Maka jika selesai tempoh itu dipaksa 
dia di atas memindahkan sampah tidak salju. Kalau ujud tanah atau debu atau salju di 
sisi akad adalah menghilangkannya kena di atas tuan sewa kerana terhasil penyerahan 
yang sempurna dengannya.  
 

ٍء، . َوِ ٌُ َها ُ ثَلّثَةٌ َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  َ اِاكٍ .  ًِ اْاَ عَااَةِ :  َْصٌ   ًْ َوهَُو اُ َةً اْ ٌي ِاَ ا ٌُْ عَُ  ِاْ ِْنَ اِ  َعلَى  ِْعِ  َش
 .اْاتَِزاُي ِعَوٍض َ ْعلُوٍي َعلَى َعَ ٍ  ُ عٌٍَّ  َ ْعلُوٍي أَْو َ ْ ُهوٍ  َع َُل ِعْلُ  ُ : َوَشْلًعا 

1182. Fasal pada ju‟alah i.e upah. Jimnya boleh ditigakan barisnya sepertiana 
kata Ibnu Malik. Ianya pada lughah nama bagi apa yang dijadikan bagi orang lain di atas 
melakukan suatu, dan pada syara‟ iltizam bayaran yang dimaklumi di atas kerja yang 
tertentu atau yang majhul yang payah mengetahuinya.  
 

َ اَلِة َِلْشتَِلاِكِهَ ا  ًِ َغاِاِب  ِ َوتَ ِعَُهْي  ًِ ااّلْوَ ِة َعِقَب اإْلِ ًّ َوذََكَلَها اْاُ َصنُِّف َكَصاِ ِب ااتّْن ٌِِ  َواْا ََزاِا
َ اَلةَ إَّل  ًِ أَْل َعَِة أَْ َكاٍي  ِصّ تَُها َعلَى َعَ ٍ  َ ْ ُهوٍ  َع َُل ِعْلُ  ُ َكَلدِّ : اْْلَْ َكاِي، إْذ اْاَ عَااَةُ ََل تَُ اِاُف اإْلِ

ٌِْل ُ عٌَّ ٍ   . َوَكْونَُها َ ائَِزةً، َوَكْوُ  اْاعَاِ ِ  ََل ٌَْ تَِ  ُّ اْاُ ْعَ  إَّل  َْعدَ تََ اِي اْاعََ  ِ ،ااّ اّ ِ َواْْل ِِ ، َوِصّ تَُها َ َي َغ
 .َوذََكَلَها  ًِ اْاِ ْنَهااِ َكأَْصِلِ  تَ َعًا ِاْلُ ْ ُهوِل َعِقَب  َاِب االِّقٌِط، ِْلَنَّها َطلَُب اْاتِقَاِط ااّ ااّةِ 

1183. Musannif menyebutkannya seperti tuan kitab Tanbih dan Ghazali dan dia 
mengikut mereka didalam Raudhah mengiringi ijarah kerana keduanya bersyarikat pada 
kebanyakkan huku-hukum, kerana ju‟alah tidak melaini ijarah melainkan pada empat 
hukum : sahnya di atas kerja yang majhul yang payah mengetahuinya seperti 
memulangkan barang hilang dan hamba yang lari, dan sahnya beserta orang yang tidak 
ditentukan, dan kedaannya harus, dan keadaan „amil tidak berhakkan bayaran upah 
melainkan selepas sempurna kerja. Dia sebutkan didalam Minhaj seperti asalnya 
kerana mengikut jumhur mengiringi bab laqit kerana ia adalah suruh memungut barang 
yang hilang. 
 

ٌِْ  َعْ   ًُّ  ِاْافَاتَِ ِة َعلَى قَِطٌيٍ ِ ْ  اْا َنَِي َكَ ا  ًِ ااّصِ ٌَ  ْ َ اعِ َ  َُل ااِّذي َلقَاهُ ااّصَ ا ِ َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ
ًَ اّاُ َعْن ُ، َوهَُو ااّلاقًِ َكَ ا َلَواهُ اْاَ اِكيُ  ًٌْ ا .  َواْاقَِطٌُي ثَََلثُوَ  َلأًْ ا ِ ْ  اْا َنَيِ .أَ ًِ َ ِعٌٍد اْاُ ْدِلّيِ َلِ  َوأَ
َ اَلِة َوٌُْ تَأْنَُس اََها  ِقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌَْها  ََ اَزْت َكاإْلِ َوَكاَ  . {َوِاَ ْ  َ اَء  ِِ  ِ ْ ُ   َِعٌٍل  }اْاَ اَ ةُ قَْد تَْدعُو إاَ

ٌَْس َشْلًعا اَنَا َوإِْ  َوَلدَ  ًِ َشْلِعنَا َ ا . َ ْعلُوً ا ِعْندَهُْي َكاْاَوْ  ِ  َواَْي أَْ تَِد ُّ  ِاْْلٌَِة، ِْلَّ  َشْلَع َ ْ  قَْ ِلنَا اَ
ُلهُ  . ٌُقَّلِ

1184. Asal padanya sebelum ijmak khabar orang yang dijampi oleh seorang 
sahabat di atas sekawan kambing sepertimana didalam dua kitab yang sahih dari Abu 
Sai‟ed al Khudri r.a yang mana dia yang menjampi sepertimana al Hakim riwayatkan. 
 itu tiga puluh ekor kambing. Dan juga hajat manusia terkadang menyeru ”ال َِ ي “
kepedanya maka ianya harus sama seperti ijarah. Dijinakkan kepadanya dengan firman 
Allah taala “dan bagi orang yang mendatangkannya satu muatan”. Adalah ia dimaklumi 
di sisi mereka, seperti “wasaq”. Tidak aku berdalil dengan ayat ini kerana syariat orang 
yang sebelum kita bukannya syariat kita sekalipun datang pada syarat kita apa yang 
mengakuinya. 
 

ٍف  .َعَ ٌ  َوُ ْعٌ  َوِصٌ َةٌ َوَعاقِدٌ : َوأَْلَكانَُها أَْل َعَةٌ  ْكُ  اْْلَّوُ  اْ تٌَِاٌل َوإِْطََلُ  تََصلُّ َوشُِلَط  ًِ اْاعَاقِِد َوهَُو االُّ
ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوَ ْ ُ وِل َ فٍَ  َوِعْلُي َعاِ ٍ  َواَْو ُ ْ َهً ا  ًّ ٌَْل اْاَ اِاِك،  َََل ٌَِصحُّ اْاتَِزاُي ُ ْكَلٍه َوَص ِ ُ ْلتَِزٍي، َواَْو َغ
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ٌَْل َعاِاٍي  ِذَِاَك، أَْو :   َلَْو قَاَ  ، ِاَِلْاتَِزايِ  ٌْدٌ  َلَ ُ َكذَا،  ََلدّهُ َغ ًَ  َلَ ُ َكذَا،  ََلدّهُ َ ْ  اَْي ٌَْعلَْي : إْ  َلدّهُ َز َ ْ  َلدّ آ َِق
ٌْئًا، َوأَْهِلٌّةُ َعَ ِ  َعاِ ٍ ،  ٌََِصحُّ ِ ّ ْ  هَُو أَْهٌ  ِاذَِاَك َواَْو َعْ دًا َوَص ًٌِّا َوَ ْ نُونًا َوَ ْ ُ وَل  ذَِاَك، اَْي ٌَْ تَِ ّ  َش

. َ فٍَ ، َواَْو  ََِل إْذٍ ،  ِِ ََلِف َصِ ٌٍل ََل ٌَْقِدُل َعلَى اْاعََ ِ ، ِْلَّ  َ ْنفَعَتَ ُ َ ْعدُوَ ةٌ َكاْ تِئَْ اِل أَْعَ ى ِاْلِ ْفظِ 
1185. Rukun-rukunnya empat : kerja dan upah dan sighah dan seorang yang 
mengakadkan. Disyaratkan pada orang yang mengakadkan85 iaitu rukun yang pertama : 
bebas memilih dan bebas tasarruf yang melazimkan sesuatu, walaupun dia bukan 
pemilik, maka tidak sah iltizam orang yang digagahi dan kanak-kanak dan orang gila 
dan yang dihijir dengan safih. dan tahu „amil walaupun yang mubham akan iltizam itu. 
Maka kalau dia katakan : jika Zaid memulangkannya maka baginya sekian, maka dia 
memulangkannya dalam keadaan dia tidak tahukan demikian itu, atau : siapa 
memulangkan hamba yang lari maka baginya sekian, maka memulangkannya orang 
yang tidak tahukan demikian itu, tidak dia berhakkan sesuatu. dan keahlian kerja „amil, 
maka sah ia dari orang yang dia itu ahli bagi kerja itu walaupun hamba dan kanak-kanak 
dan orang gila dan yang dihijir dengan safih walaupun tanpa izin, bersalahan budak 
kecil yang tidak kuasa di atas kerja itu kerana manfaatnya tidak ujud sama seperti 
mengupah orang buta untuk menjaga sesuatu. 
 

ٌِْ ،  َِلكُّ ٍ ِ ْ  اْاَ اِاِك َواْاعَاِ ِ  اْافَْ ُخ قَْ َ  تََ اِي اْاعََ  ِ  (َواْاَ عَااَةُ َ ائَِزةٌ  )  َوإِنَّ ا ٌُتََصّوُل اْافَْ ُخ .ِ ْ  اْاَ انِ َ
ٌُْلهُ  َََل ٌُتََصّوُل اْافَْ ُخ ِ ْن ُ إَّل  َْعدَ ااشُُّلوعِ  ًِ اْاعََ  ِ  .  اْ تِدَاًء ِ ْ  اْاعَاِ ِ  اْاُ عٌَِّ ، َوأَّ ا َغ

1186. (Ju‟alah itu harus) dari dua sisi, maka boleh setiap daripada pemilik dan 
„amil memfasakhkannya sebelum sempurna kerja. Hanyalah tergambar fasakh mula-
mula dari „amil yang tertentu. Adapun yang tidak tertentu maka tidak tergambar fasakh 
darinya melainkan selepas masuknya pada kerja.  
 

َء اَ ُ  ًِ  ًْ  َِإْ   ََ َخ اْاَ اِاُك أَْو اْاعَاِ ُ  اْاُ عٌَُّ  قَْ َ  ااشُُّلوعِ  ًِ اْاعََ ِ  أَْو  ََ َخ اْاعَاِ ُ   َْعدَ ااشُُّلوعِ  ٌِِ   َََل َش
 ِ ٌْ ٌْئًا، َوأَّ ا  ًِ ااثّانٌَِِة  ََِلَنّ ُ اَْي ٌَْ ُصْ  َغَلُض اْاَ اِاكِ  .ااصُّوَلتَ َوإِْ   ََ َخ . أَّ ا  ًِ اْْلُواَى  ََِلَنّ ُ اَْي ٌَْعَ ْ  َش

ٌِْ  أُْ َلةُ اْاِ ثِْ  ِاَ ا َعِ لَ ُ اْاعَاِ ُ ، ِْلَّ  َ َواَز اْاعَْقِد ٌَْقتَِ ً ااتّْ ِلٌَط َعلَى  اْاَ اِاُك  َْعدَ ااشُُّلوعِ  ًِ اْاعََ ِ   َعَلَ
ٌِْ   ََلَ َي إاَى ،َلْ ِعِ ، َوإِذَا اْلتَفََي اَْي ٌَِ ْب اْاُ َ ّ ى َكَ ائِِل اْافُ ُوخِ   اَِكّ  َعَ َ  اْاعَاِ ِ  َوقََي ُ ْ تََلً ا  َََل ٌَفُوُت َعلَ

 . َدَِاِ  َوهَُو أُْ َلةُ اْاِ ثْ ِ 
1187. Maka jika pemilik atau ‟amil yang tertentu memfasakhkan sebelum masuk 
pada kerja atau „amil itu memfasakhkan selepas masuk padanya maka tidak ada suatu 
baginya pada dua rupa masaalah ini. Adapun pada yang pertama maka kerana dia tidak 
melakukan suatu, dan adapun pada yang kedua maka kerana tidak terhasil tujuan 
pemilik itu. Jika pemilik fasakh selepas masuk „amil pada kerja maka di atasnya upah 
seumpama bagi apa yang „amil telah kerjakan kerana harus akad itu menuntut kuasa di 
atas mengangkatkannya, dan apabila ia terangkat tidak wajib upah yang disebutkan 
seperti sekelian fasakh-fasakh, walau begitu kerja „amil itu jatuh dalam keadaan 
dihormati maka tidak luput upah di atasnya maka dirujuk kepada gantinya iaitu upah 
seumpama. 
 

(  ًَ ْكُ  ااثّانًِ  (َوِه ٌ َةُ  ٌَِها َوهَُو االُّ ُي ِذْكُلهُ  (أَْ  ٌَْشتَِلَط  )أَْي اَْفظُ اْاَ عَااَِة أَْي ااّصِ  ًِ َلدِّ  )اْاعَاقِدُ اْاُ تَقَدِّ
ًٌْ ا ِ ْ  َ اٍ   (َ ااّتِِ   ٌُْلهُ، أَْو  ًِ َلدِّ َ ا ِ َواَها أَ ًَ اْ ٌي ِاَ ا َ اَع ِ ْ  اْاَ ٌََواِ  َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْزَهِليُّ َوَغ ااّتًِ ِه

، ِْلَنَّها ُ عَاَوَ ةٌ (َ ْعلُوً ا  )، َكثًٌِلا َكاَ  أَْو قَِلٌَلً  (ِعَوً ا  )َوأَْ تِعٍَة َونَْ ِوَها، أَْو  ًِ َعَ ٍ  َكِ ٌَاَطِة ثَْوٍب 
َ اَلةِ  .   ِِ ََلِف َطَلِف اْاعَاِ ِ ، ََل ٌُْشتََلطُ اَ ُ ِصٌ َةٌ .  َاْ تَقََلْت إاَى ِصٌ ٍَة تَدُ ُّ َعلَى اْاَ ْطلُوِب َكاإْلِ

                                                 
85

. termasuk juga „amil. 
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1188. (Ianya) iaitu lafaz ju‟alah iaitu sighah padanya yang mana ia rukun yang 
kedua (bahawa) orang yang berakad yang terdahulu disebutkan (mensyaratkan pada 
memulangkan dhallahnya) yang mana ia nama bagi haiwan yang hilang sepertimana 
kata Azhari dan selainnya, atau pada memulangkan apa yang selain dhallah juga 
daripada harta dan barang-barang dan umpamanya, atau pada kerja seperti menjahit 
kain (akan bayaran) banyak ianya atau sedikit (yang dimaklumi) kerana ju‟alah itu 
bayar-membayar maka ia perlu kepada sighah yang menunjuk ke atas apa yang dituntut 
sama seperti ijarah. Bersalahan sisi „amil tidak disyaratkan baginya sighah.  
 

 ٍ ًّ َء اَ ُ ِاعَدَِي اَِلْاتَِزايِ :  َلَْو َعِ َ  أََ دٌ  ِقَْوِ  أَْ نَ ِ ًْ ٌْدٌ َ ْ  َلدّ َعْ ِدي  َلَ ُ َكذَا، َوَكاَ  َكاِذ ًا،  َََل َش  َِإْ  َكاَ  . قَاَ  َز
ٌٍْد َ ا اْاتََزَ  ُ إْ  َكاَ  اْاُ ْ  ُِل ثِقَةً  ٌَْل َعااٍَي  ِِإْذنِِ  َواْاتَِزاِ  ِ . َصاِدقًا  َلَ ُ َعلَى َز ٌٍْد َغ .  َوإَِّل،  َُهَو َكَ ا اَْو َلدّ َعْ دَ َز

1189. Maka kalau seorang melakukan kerja dengan kata seorang ajnabi : kata 
Zaid siapa memulangkan hamba ku maka baginya sekian, dan adalah dia berdusta 
maka tidak ada suatu baginya kerana tidak ujud iltizam. Maka jika dia benar maka 
baginya di atas Zaid apa yang dia lazimi, jika yang mengkhabarkan itu thiqah. Jika tidak, 
maka sepertimana kalau dia memulangkan hamba Zaid tanpa mengetahui izinnya dan 
iltizamnya.  
 

  َِإْ  َلدّهُ ِ ْ  أَْ عَدَ ِ ْن ُ  َََل ِزٌَادَةَ اَ ُ ِاعَدَِي اْاتَِزاِ َها، .َوِاَ ْ  َلدّهُ ِ ْ  أَْقَلَب ِ ْ  اْاَ َكاِ  اْاُ عٌَِّ  قِْ طُ ُ ِ ْ  اْاُ ْع ِ 
 .أَْو ِ ْ  ِ ثِْلِ  ِ ْ  ِ َهٍة أُْ َل   َلَ ُ كُ ُّ اْاُ ْعِ  ِاُ ُصوِ  اْا ََلِض 

1190. Orang yang memulangkannya dari tempat yang lebih dekat berhak kepada 
agihannya daripada upahan itu. Maka jika dia memulangkannya dari tempat yang lebih 
jauh darinya maka tidak ada tambahan baginya kerana ia tidak dilazimi, atau dari 
seumpamanya dari arah lain maka baginya semua upahan itu kerana terhasil tujuan itu. 
 

ْكِ  ااثّاِاِث َوهَُو اْاُ ْع ُ    ٌَُْشتََلطُ  ٌِِ  َ ا ٌُْشتََلطُ  ًِ ااثَّ ِ ،  ََ ا ََل ٌَِصحُّ .َوقَْواُ ُ ِعَوً ا َ ْعلُوً ا إَشاَلةٌ إاَى االُّ
َ اَلِة،  ٌْيِ، َوِْلَنّ ُ َ َي اْاَ ْهِ  ََل َ اَ ةَ إاَى اْ تَِ اِاِ  هُنَا َكاإْلِ ٌِْلِهَ ا ٌُْفِ دُ اْاعَْقدَ َكاْا َ ثََ نًا ِاَ ْهٍ  أَْو نََ اَ ٍة أَْو َغ

.  َََل ٌَْ ُصُ  َ ْقُصودُ اْاعَْقدِ   ِِ ََل ِِ   ًِ اْاعََ ِ  َواْاعَاِ ِ ، َوِْلَنّ ُ ََل ٌََكادُ أََ دٌ ٌَْلَغُب  ًِ اْاعََ ِ  َ َي َ ْهِلِ   ِاْاُ ْعِ ،
1191. Katanya “bayaran yang dimaklumi” isyarat kepada rukun ketiga iaitu upah, 
maka disyaratkan padanya apa yang disyaratkan pada harga, maka apa yang tidak sah 
sebagai harga kerana majhul atau najis atau selain keduanya adalah merosakkan akad 
sama seperti jualan, dan kerana bayaran serta jahil tidak ada hajat kepada 
menanggungnya disini seperti ijarah, bersalahan jahil pada kerja dan „amil, dan kerana 
hampir-hampir tidak ada seorang pun yang gemar pada kerja serta jahilkan upah, maka 
tidak terhasil maksud. 
 

َ اُي إْ  دَاّنَا َعلَى قَْلعٍَة َ اِلٌَةً ِ ْنَها، َوَ ا اَْو َوَصَف اْاُ ْعَ   َِ ا  َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  ذَِاَك َ ْ أَاَةُ اْاِعْلجِ إذَا َ عََ  اَ ُ اإْلِ
ٌَْي ََلِزٌي  َاْ تٌَِط اَ ُ  ِِ ََلِف اْاَ عَااَةِ  . ٌُِفٌدُ اْاِعْلَي َوإِْ  اَْي ٌَِصّح َكْونُ ُ ثََ نًا، ِْلَّ  اْا َ

1192. Dikecualikan dari demikian itu masaalah kafir apabila imam menjanjikan 
baginya dia menunjuk jalan kepada kita pada satu kubu pertahanan seorang hamba 
perempuan dari kota itu, dan keadaan kalau dia mensifatkan upahan dengan sifat yang 
memahamkan tahu, sekalipun tidak sah keadaan upahan itu sebagai harga, kerana 
jualan itu lazim maka dicermatkan baginya, bersalahan ju‟alah.  
 

ْكُ  ااّلا ُِي كُْلفَةٌ َوَعدَُي تَعٌَُّنِ ِ  ٌِْ ، َكأَْ  . َوشُِلَط  ًِ اْاعََ ِ  َوهَُو االُّ  َََل ُ ْعَ   ٌَِ ا ََل كُْلفَةَ  ٌِِ  َوََل  ٌَِ ا تَعٌََّ  َعلَ
ٌِْ  ااّلدُّ ِانَْ ِو َغْصٍب َوإِْ  َكاَ   ٌِِ  كُْلفَةٌ، ِْلَّ  : قَاَ   ٌِْلِه، أَْو تَعٌََّ  َعلَ َ ْ  دَاّنًِ َعلَى َ اِاً  َلَ ُ َكذَا، َواْاَ اُ   ٌَِِد َغ

ٌِْ  َشْلًعا ََل ٌُقَا َََلِ   ِِعَوٍض  .  َ ا ََل كُْلفَةَ  ٌِِ  َوَ ا تَعٌََّ  َعلَ
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1193. Disyaratkan pada kerja iaitu rukun keempat : berat dan tidak tertentu 
dilakukan86, maka tidak ada upah pada apa yang tidak ada berat padanya, dan tidak 
pada apa yang tertentu dia memulangkan seperti katanya : siapa menunjukkan aku ke 
atas harta ku maka baginya sekian, sedang hartanya pada tangan orang yang 
menunjukkan, atau tertentu dia memulangkannya kerana umpama rampasan sekalipun 
ada berat padanya kerana apa yang tidak ada susah payah padanya dan apa yang 
tertentu di atasnya pada syara‟ tidak dibetuli dengan bayaran. 
 

ٌِْلِه  َوَ ا ََل ٌَتَعٌَُّ  َشاِ ٌ  ِاْلَواِ ِب َعلَى اْاِكفَاٌَِة َكَ ْ  ُ  َِس ظُْلً ا  َ َذََ  َ اًَل ِاَ ْ  ٌَتََكلُّي  ًِ َ ََلِصِ   َِ اِهِ  أَْو َغ
  . َِإنّ ُ َ ائٌِز َكَ ا نَقَلَ ُ اانَّوِويُّ  ًِ  َتَاِوٌ ِ 

1194. Apa yang tidak tertentu i.e bukan fardhu „ain itu melengkapi perkara yang 
wajib kifayah seperti orang yang ditahan di atas jalan zalim maka dia memberikan harta 
bagi orang yang bercakap pada melepaskannya dengan kemegahannya atau selainnya, 
maka ianya harus sepertimana dinakalkan Nawawi didalam fatwa-fatwanya,  
 

ٌِْ  َ ْعلُوً ا أَْو  ُت اْا ََلَض  ٌََْف ُدُ، َوَ َواٌء أََكاَ  اْاعََ ُ  ااِّذي ٌَِصحُّ اْاعَْقدُ َعلَ َوَعدَُي تَأْقٌِتِِ ، ِْلَّ  تَأْقٌِتَ ُ قَْد ٌُفَّوِ
 َِإْ  اَْي ٌَْع ُْل ِعْلُ  ُ اُْعتُ َِل َ ْ طُ ُ إْذ ََل َ اَ ةَ إاَى . َ ْ ُهوًَل َع َُل ِعْلُ  ُ ِاْلَ اَ ِة َكَ ا  ًِ اْاِقَلاِض،  َْ  أَْواَى

 َِفً  ِنَاِء َ ائٍِط ٌَْذكُُل َ ْوِ عَ ُ َوطُواَ ُ َوَعْلَ  ُ َواْلتِفَاَع ُ َوَ ا ٌُْ نَى  ِِ ، َو ًِ اْاِ ٌَاَطِة ٌُْعتَ َُل . اْ تَِ اِ  اْاَ ْه ِ 
 .َوْصفَُها َوَوْصُف ااثّْوبِ 

1195. dan disyaratkan tidak mewaktukannya kerana mewaktukannya terkadang 
meluputkan tujuannya maka rosaklah ia, samaada kerja yang sah akad di atasnya 
diketahui atau dijahilkan yang payah mengetahuinya kerana hajat, sepertimana pada 
qiradh, bahkan terutama. Maka jika tidak payah mengetahuinya diiktikbarkan dhabitnya 
kerana tidak ada hajat kepada menanggung kejahilan. Maka pada membina pagar 
disebutkan tempatnya dan panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan apa yang dibina 
ia dengannya, dan pada menjahit diiktibarkan sifat jahitan dan sifat kainnya. 

 
ٌِْ  أَْو  ََلَو ِ ْ  َعَ ِ  اْاِ ٌَاَطِة َ ثًََل  (َوإِذَا َلدَّها  ) ٌَْلَها ِ ْ  اْاَ اِ  اْاَ ْعقُوِد َعلَ  (اْ تََ ّ   )أَْي ااّ ااّةَ، أَْو َلدّ َغ

 . ًِ ُ قَا َلَِة َعَ ِل ِ  (ذَِاَك اْاِعَوَض اْاَ ْشُلوَط اَ ُ  )اْاعَاِ ُ  ِ ٌنَئٍِذ َعلَى اْاَ اِعِ  
1196. (Maka apabila dia memulangkannya) iaitu haiwan yang hilang atau 
memulangkan selainnya daripada harta yang diakadkan upah di atasnya atau selesai 
dari kerja menjahit sebagai contoh (berhaklah) „amil itu ketika itu ke atas yang 
mengupah (akan bayaran yang disyaratkan baginya) pada membetuli kerjanya.  
 

َوِاْلَ اِاِك أَْ  ٌَتََصّلَف  ًِ اْاُ ْعِ  ااِّذي َشَلَط ُ ِاْلعَاِ ِ   ِِزٌَادٍَة أَْو نَْقٍا، أَْو  ِتَْ ٌٌِِل ِ ْنِ ِ  قَْ َ  اْافََلاوِ ِ ْ  َعَ ِ  
ٌْيِ  ًِ َزَ ِ  اْاِ ٌَاِل  َْ  أَْواَى، َكأَْ  ٌَقُوَ  َ ْ  َلدّ  اْاعَاِ ِ ، َ َواٌء أََكاَ  قَْ َ  ااشُُّلوعِ أَْي  َْعدَهُ، َكَ ا ٌَُ وُز  ًِ اْا َ

 .َ ْ  َلدّهُ  َلَ ُ ِدٌنَاٌل، ثُّي ٌَقُوَ   َلَ ُ ِدْلَهيٌ : َعْ ِدي  َلَ ُ َعَشَلةٌ، ثُّي ٌَقُوَ   َلَ ُ َ ْ َ ةٌ أَْو َعْكَ  ُ أَْو ٌَقُوَ  

1197. Boleh pemilik tasarruf pada upahan yang dia syaratkan bagi „amil dengan 
melebihkan atau mengurangkan atau dengan mengubah jenisnya sebelum selesai dari 
kerja samaada ianya sebelum mula kerja atau selepasnya sepertimana harus ia pada 
jualan pada masa khiar, bahkan terutama seperti bahawa dia kata : siapa memulangkan 
hamba ku maka baginya sepuluh, kemudian dia kata : maka baginya lima, atau 
„akasnya, atau dia kata : siapa memulangkannya maka baginya satu dinar kemudian dia 
kata : maka baginya satu dirham.  
 

                                                 
86

. iaitu bukan fardhu „ain diatas yang mengambil upah. 
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َوإِْ  اَْي ٌَْ َ ْع ُ .  َِإْ  َ ِ َي اْاعَاِ ُ  ذَِاَك قَْ َ  ااشُُّلوعِ  ًِ اْاعََ ِ  اُْعتُ َِل اانِّدَاُء اْْلَِ ٌُل، َوِاْلعَاِ ِ  َ ا ذُِكَل  ٌِ ِ 
اْاعَاِ ُ  أَْو َكاَ   َْعدَ ااشُُّلوعِ اْ تََ ّ  أُْ َلةَ اْاِ ثِْ ، ِْلَّ  اانِّدَاَء اْْلَِ ٌَل  َْ ٌخ ِاَْلَّوِ ، َواْافَْ ُخ ِ ْ  اْاَ اِاِك  ًِ أَثْنَاِء 

ُ وَع إاَى أُْ َلِة اْاِ ثْ ِ  .  اْاعََ ِ  ٌَْقتَِ ً االُّ
1198. Maka jika „amil mendengar demikian itu sebelum masuk pada kerja 
diiktibarkan seruan yang akhir, dan bagi „amil apa yang disebutkan padanya. Jika „amil 
tidak mendengarnya atau adalah ia selepas dia mula kerja dia berhak kepada upahan 
seumpama kerana seruan yang akhir itu memfasakhkan yang pertama dan fasakh dari 
pemilik pada tengah kerja menuntut rujuk kepada upah seumpama. 
 

ًَ اْ تََ ّ  اْْلَّوُ  نِْصَف أُْ َلِة اْاِ ثِْ  َوااثّانًِ   َلَْو َعِ َ  َ ْ  َ ِ َي اانِّدَاَء اْْلَّوَ  َ اّصةً َوَ ْ  َ ِ َي اانِّدَاَء ااثّانِ
 .َوأُْ َلةُ اْاِ ثِْ   ٌَِ ا ذُِكَل ِاَ ِ ٌيِ اْاعََ ِ  ََل ِاْلَ اِ ً َ اّصةً . َواْاُ َلادُ  ِااّ َ اعِ اْاِعْليُ  .نِْصَف اْاُ َ ّ ى ااثّانًِ

1199. Maka kalau melakukan kerja itu orang yang dengar seruan pertama 
sahaja dan orang yang dengar seruan kedua maka yang pertama berhak setengah 
upah seumpama dan yang kedua setengah upah yang disebutkan yang kedua. Yang 
dikehendaki dengan dengar adalah tahu. Upah seumpama pada apa yang disebutkan 
itu bagi semua kerja bukan bagi yang telah berlalu sahaja. 
 

ٌِْل قَتِْ  اْاَ اِاِك اَ ُ  ًِ  َْعِض ااّطِلٌِ  َواَْو  ِقُْلِب دَاِل : تَتِّ ةٌ  اَْو تَِلَف اْاَ ْلدُودُ قَْ َ  ُوُصوِاِ  َكأَْ  َ اَت اْْل ُِ   ِ َ
َء ِاْلعَاِ ِ  َوإِْ  َ َ َل  ًْ َ ٌِِّدِه أَْو غُِصَب أَْو تََلَك ُ اْاعَاِ ُ  أَْو َهَلَب َواَْو  ًِ دَاِل اْاَ اِاِك قَْ َ  تَْ ِلٌِ ِ  اَ ُ  َََل َش
اْْل ُِ ، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَُلدّهُ،  ِِ ََلِف َ ا اَْو اْكتََل  َ ْ  ٌَُ جُّ َعْن ُ  َأَتَى  ِ َْعِض اْْلَْعَ اِ  َوَ اَت، ِ ٌنَئٍِذ ٌَْ تَِ  ُّ ِ ْ  

ٌْنَُهَ ا  ِأَّ  اْاَ ْقُصودَ ِ ْ  اْاَ ّجِ ااثَّواُب َوقَْد َ َصَ   ِ َْعِض اْاعََ ِ  َوهُنَا اَْي ٌَْ ُصْ   .اْْلُْ َلِة  ِقَْدِل َ ا َعِ  َ  َو َّلقُوا  َ
ٌء ِ ْ  اْاَ ْقُصودِ  ًْ . َش

1200. Tatimmah. Kalau binasa barang yang dipulangkan sebelum sampainya 
seperti bahawa mati hamba yang lari itu dengan selain bunuh oleh pemilik akan dia 
pada sebahagian jalan walaupun dekat dengan rumah penghulunya atau dirampas atau 
„amil meninggalkannya atau dia lari walaupun didalam rumah pemilik sebelum 
diserahkan kepadanya maka tidak ada suatu bagi „amil, sekalipun hamba itu telah 
hadhir kerana dia belum memulangkannya, bersalahan keadaan kalau dia mengupah 
orang yang mengerjakan haji dari dirinya maka dia mendatangkan sebahagian amalan-
amalan haji dan mati, ketika itu dia berhak dari upahan itu kadar apa yang dia kerjakan. 
Mereka membezakan di antara keduanya dengan bahawa yang dimaksudkan dari haji 
adalah pahala dan ia terhasil dengan sebahagian amalannya sementara disini tidak 
terhasil sesuatu daripada apa yang dimaksudkan. 
 

ٌَْس اَ ُ َ ْ  ُ ُ ِاقَْ ِض اْاُ ْعِ ، ِْلَّ  اَِلْ تِْ قَاَ   ِااتّْ ِلٌِي َوََل َ ْ َس قَْ َ  اَِلْ تِْ قَا ِ   .َوإِذَا َلدّ اْْل َِ  َعلَى َ ٌِِّدِه  َلَ
ٌِْ   ِِإْذِ  اْاَ اِاكِ  .  َوَكذَا ََل ٌَْ  ِ ُ ُ َِلْ تٌِفَاِء َ ا أَْنفَقَ ُ َعلَ

1201. Apabila dia memulangkan hamba yang lari ke atas penghulunya maka 
tidak boleh dia menahannya untuk menerima upahnya kerana berhak kepadanya 
adalah dengan penyerahan, dan tidak ada tahanan sebelum berhak. Begitu juga tidak 
boleh dia menahannya untuk mendapatkan apa yang dia nafkahkan ke atasnya dengan 
izin pemilik.  
 

َشَلْطَت ِاً ُ ْعًَل َوأَْنَكَل :   ِأَْ  اْ تَلَفَا  ٌِِ   َقَاَ  اْاعَاِ ُ  ،َوٌَُصدُّ  اْاَ اِاُك  ٌَِِ ٌنِِ  إذَا أَْنَكَل َشْلَط اْاُ ْعِ  ِاْلعَاِ  ِ 
ًَ اْاعَاِ ِ   ًِ َلدِّ اْْل ِِ   ِأَْ  قَاَ   اَْي تَُلدّهُ َوإِنَّ ا َلَ َي  ِنَْفِ ِ ، ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُي ااّشْلِط : اْاَ اِاُك، أَْو أَْنَكَل َ ْع

.  َوااّلدِّ 
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1202. Dibenarkan pemilik dengan sumpahnya apabila dia ingkarkan syarat 
upahan bagi „amil, dengan bahawa keduanya berselisih padanya maka kata „amil : 
kamu syaratkan upah bagi ku, sementara pemilik ingkar, atau dia ingkarkan kerja „amil 
pada memulangkan hambanya dengan bahawa dia kata : kamu tidak memulangkannya 
hanya dia balik dengan sendiri, kerana asalnya tidak ada syarat dan pemulangan.  
 

ٌِْلِه َواْاعَاِ ُ   ًِ قَْدِل اْاُ ْعِ   َْعدَ  ََلاوِ اْاعََ ِ  تََ ااَفَا َو ُِ َخ اْاعَْقدُ َوَوَ َب   َِإْ  اْ تَلََف اْاُ ْلتَِزُي ِ ْ  َ اِاٍك أَْو َغ
َ اَلةِ   .ِاْلعَاِ ِ  أُْ َلةُ اْاِ ثِْ  َكَ ا اَْو اْ تَلَفَا  ًِ اإْلِ

1203. Maka jika berselisih orang yang melakukan iltizam itu daripada pemilik 
atau selainnya dan „amil pada kadar upah selepas selesai kerja, keduanya bersumpah-
sumpah dan difasakhkan akad. Wajib bagi „amil upah seumpama sepertimana kalau 
keduanya berselisih pada ijarah. 
 

 َاْاُ َزاَلَعةُ تَْ ِلٌُي اْْلَْلِض ِاَلُ ٍ  ِاٌَْزَلَعَها  ِ َْعِض َ ا ٌَْ ُلُا .  َوِكَلاِء اْْلَْلِض  َْصٌ   ًِ اْاُ َزاَلَعِة َواْاُ َ ا ََلةِ 
 .َوِكَلاُء اْْلَْلِض َ ٌَأْتًِ .َواْاُ َ ا ََلةُ َكاْاُ َزاَلَعِة اَِكّ  اْا َْذَل ِ ْ  اْاعَاِ  ِ . ِ ْنَها َواْا َْذُل ِ ْ  اْاَ اِاكِ 

1204. Fasal pada muzara‟ah dan mukhabarah dan sewaan tanah. Maka 
muzara‟ah adalah menyerahkan tanah kepada seorang untuk dia menanamnya dengan 
sebahagian apa yang keluar daripadanya dan benih dari pemilik, sementara 
mukhabarah sama seperti muzara‟ah akan tetapi benih dari „amil. Sewaan tanah akan 
datang. 
 

ٌَْها َ َي اْاُ َ اقَاِة َعلَى ااّشَ ِل  َلاَعةُ َعلَ ٌَْ  ااّشَ ِل نَْ ًَل َكاَ  أَْو ِعنَ ًا أَْلٌض ََل َزْلَع  ٌَِها َصّ ْت ااّزِ  َلَْو َكاَ   َ
تَ َعًا ِاْلَ اَ ِة إاَى ذَِاَك، إْ  اتَّ دَ َعْقدٌ َوَعاِ ٌ   ِأَْ  ٌَكُوَ  َعاِ ُ  اْاُ َزاَلَعِة هَُو َعاِ ُ  اْاُ َ اقَاِة َوَع َُل إْ َلادُ 
َ ْت اْاُ َ اقَاةُ َعلَى اْاُ َزاَلَعِة ِاتَْ ِصٌِ  ااتّ َِعٌِّة، َوأَْ  تَفَاَوَت اْاُ ْزَءاِ  اْاَ ْشُلوَطاِ  ِ ْ   ااّشَ ِل  ِااّ ْقًِ َوقُدِّ

  . َوَ َلَا  ِاْاُ َزاَلَعِة اْاُ َ ا ََلةُ،  َََل تَِصحُّ تَ َعًا ِاْلُ َ اقَاِة ِاعَدَِي ُوُلوِدَها َكذَِاكَ .ااثَّ ِل َوااّزْلعِ 
1205. Maka kalau di antara pokok samaada tamar atau anggur ada tanah yang 
tidak ada tanaman padanya sah muzara‟ah di atasnya bersama dengan musaqah di 
atas pokok itu di atas jalan ikutan kerana hajat kepada demikian itu, jika satu akad dan 
„amil dengan bahawa „amil muzara‟ah adalah „amil musaqah dan payah menunggalkan 
pokok itu dengan jirusan. Didulukan musaqah di atas muzara‟ah untuk menghasilkan 
ikutan itu, sekalipun berlebih kurang dua juzuk yang disyaratkan dari buah dan hasil 
tanaman itu. Keluar dengan muzara‟ah oleh mukhabarah maka tidak sah ia mengikut 
musaqah kerana ketiadaan waridnya seperti itu. 
 

ِف  (دَ ََي  )أَْ َلدَْت اْاُ َزاَلَعةَ أَْو اْاُ َ ا ََلةَ  ِأَْ   (َوإِذَا  )  )أَْي َ ّكنَ ُ ِ ْنَها  (إاَى َلُ ٍ  أَْلً ا  )ُ ْطلَُ  ااتَّصلُّ
) َكااثُّلُِث ( َ ْعلُوً ا ) َكثًٌِلا َكاَ  أَْو قَِلًٌَل ( ُ ْزًءا ) أَْي ِاْلعَاِ ِ  ( َوَشَلَط اَ ُ )َوَكاَ  اْا َْذُل ِ ْ  اْاَ اِاِك  (ِاٌَْزَلَعَها 
َوهَُو اْاُ َ ّ ى  ِاْاُ َزاَلَعِة، أَْو َكاَ  اْا َْذُل ِ ْ  اْاعَاِ ِ  َوَشَلَط اَْلَ اِاك َكَ ا َ ّل َوهَُو اْاُ َ ّ ى  (ِ ْ  َزْلِعَها 
ٌْ ِ  (اَْي ٌَُ ْز  ) ِاْاُ َ ا ََلِة  ٌِْ  ِالنّْهًِ َعِ  اْْلُواَى  ًِ ُ ْ ِلٍي َوَعْ  ااثّانٌَِِة  ًِ ااّصِ ٌَ  .   ًِ ااصُّوَلتَ

1206. Apabila ditunggalkan muzara‟ah dengan bahawa seorang yang mutlak 
tasarruf (menyerahkan kepada seorang lain sekeping tanah) iaitu membenarkan dia 
padanya (untuk dia menanamnya) dan adalah benih dari pemilik itu (dan dia 
mensyaratkan baginya) iatu „amil itu (satu juzuk) banyak atau sedikit (yang 
dimaklumi) seperti satu pertiga (dari hasil tanamannya) yang mana ia dinamakan 
dengan muzara‟ah atau adalah benih dari „amil dan dia mensyaratkan bagi pemilik 
sepertimana yang telah lalu yang mana ia dinamakan dengan mukhabarah, (tidak ia 
harus) pada dua rupa masaalah ini kerana tegahan dari yang pertama pada Muslim dan 
dari yang kedua pada dua kitab yang sahih.  
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َ اَلِة  َلَْي ٌَُ ْز اْاعََ ُ   ٌَِها  ِ َْعِض َ ا ٌَْ ُلُا  َواْاَ ْعنَى  ًِ اْاَ ْنيِ  ٌِِهَ ا أَّ  تَْ ِصٌَ  َ ْنفَعَِة اْْلَْلِض ُ ْ ِكنَةٌ  ِاإْلِ
َزْت اْاُ َ اقَاةُ ِاْلَ اَ ةِ ،ِ ْنَها َكاْاَ َواِشً ٌِْ ،  َُ ّوِ َ اَلِة َعلَ  .   ِِ ََلِف ااّشَ ِل  َِإنّ ُ ََل ٌُْ ِكُ  َعْقدُ اإْلِ

1207. Hikmah tegahan pada keduanya bahawa menghasilkan manfaat tanah 
terboleh dengan sewaan maka tidak harus kerja padanya dengan sebahagian apa yang 
keluar darinya seperti ternakkan, bersalahan pokok maka tidak terboleh akad sewaan di 
atasnya, maka diharuskan musaqah kerana hajat.  
 

ٌِْ  ِاْلَ اِاِك أُْ َلةُ ِ ثِْ  اْْلَْلِض، َو ًِ اْاُ َزاَلَعِة ِاْلَ اِاِك،  َواْاُ  َ ُّ  ًِ اْاُ َ ا ََلِة ِاْلعَاِ ِ ، ِْلَّ  ااّزْلَع ٌَتْ َُي اْا َْذَل َوَعلَ
ٌِْ  ِاْلعَاِ ِ  أُْ َلةُ ِ ثِْ  َعَ ِلِ  َوَعَ ِ  دََوا ِِّ  َوَعَ ِ  َ ا ٌَتَعَلُّ   ِِ  ِ ْ  آََلتِِ ، َ َواٌء أََ َصَ  ِ ْ   ِْلَنّ ُ نََ اُء ِ ْلِكِ  َوَعلَ
ٌء أَْي ََل أَْ ذًا ِ ْ  نَِظٌِلِه  ًِ اْاِقَلاِض، َوذَِاَك، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَْلَض  ِ ُْطََلِ  َ ْنفَعَتِِ  إَّل ِاٌَْ ُصَ  اَ ُ  َْعُض  ًْ ااّزْلعِ َش

 .ااّزْلعِ،  َِإذَا اَْي ٌَْ ُصْ  اَ ُ َواْنَصَلَف كُ ُّ اْاَ ْنفَعَِة ِاْلَ اِاِك اْ تََ ّ  اْْلُْ َلةَ 

1208. Hasilan pada mukhabarah adalah bagi „amil kerana tanaman mengikut 
benih, dan di atasnya bagi pemilik sewaan seumpama tanah itu, sementara pada 
muzara‟ah adalah bagi pemilik kerana kesuburan miliknya dan di atasnya bagi „amil 
upah seumpama kerjanya dan kerja dabbahnya dan kerja apa yang bersangkut 
dengannya daripada alat-alatnya, sama sahaja terhasil dari tanaman itu sesuatu atau 
tidak kerana faham dari yang sebandingnya pada qiradh. Demikian itu kerana dia tidak 
redha dengan batal manfaat apa yang disebutkan itu melainkan supaya terhasil baginya 
sebahagian tanaman itu. Maka apabila tidak terhasil ia baginya dan terpaling semua 
manfaatnya bagi pemilik dia berhak kepada upah.  

 
َوَطِلٌُ  َ ْعِ  اْا َلِّة اَُهَ ا  ًِ ُصوَلِة إْ َلاِد اْْلَْلِض  ِاْاُ َزاَلَعِة أَْ  ٌَْ تَأِْ َل اْاَ اِاُك اْاعَاِ َ   ِنِْصِف اْا َْذِل َشائِعًا 
ِاٌَْزَلَع اَ ُ اانِّْصَف اْْلَ َل  ًِ اْْلَْلِض، َوٌُِعٌَلهُ نِْصَف اْْلَْلِض َشائِعًا أَْو ٌَْ تَأِْ َل اْاعَاِ َ   ِنِْصِف اْا َْذِل َشائِعًا 
َونِْصِف َ ْنفَعَِة اْْلَْلِض َكذَِاَك ِاٌَْزَلَع اَ ُ اانِّْصَف اْْلَ َل ِ ْ  اْا َْذِل  ًِ اانِّْصِف اْْلَ ِل ِ ْ  اْْلَْلِض،  ٌََكُونَاِ  
ٌِْ   ًِ ااّزْلعِ َعلَى اْاُ نَاَصفَِة َوََل أُْ َلةَ ِْلََ ِدِهَ ا َعلَى اْْلَ ِل، ِْلَّ  اْاعَاِ َ  ٌَْ تَِ  ُّ ِ ْ  َ ْنفَعَِة اْْلَْلِض  َشِلٌَك

.  ْاَ اِاُك ِ ْ  َ ْنفَعَتِِ   ِقَْدِل نَِصٌ ِِ  ِ ْ  ااّزْلعِ اِ  ِقَْدِل نَِصٌ ِِ  ِ ْ  ااّزْلعِ، وَ 
1209. Jalan menjadikan hasilan itu bagi kedua mereka pada gambaran 
menunggalkan tanah dengan muzara‟ah bahawa pemilik mengupah „amil dengan 
setengah benih di atas jalan meliputi supaya dia menanam untuknya setengah benih 
yang lain pada tanahnya dan dia meminjamkannya setengah tanahnya lagi di atas jalan 
meliputi, atau dia mengupah „amil itu dengan setengah benih di atas jalan meliputi dan 
setengah manfaat tanahnya seperti demikian itu itu supaya dia menanam untuknya 
setengah benih yang lain pada setengah tanahnya lagi, maka adalah kedua mereka 
rakan syarikat pada tanaman itu di atas setengah-setengah, dan tidak ada upah bagi 
seorang dari kedua mereka di atas yang seorang lagi, kerana „amil berhak dari manfaat 
tanah itu kadar habuannya daripada tanaman, dan pemilik berhak dari manfaatnya 
kadar habuannya dari tanaman itu.  
 

َوَطِلٌُ  َ ْعِ  اْا َلِّة اَُهَ ا  ًِ اْاُ َ ا ََلِة َوََل أُْ َلةَ أَْ  ٌَْ تَأِْ َل اْاعَاِ ُ  نِْصَف اْْلَْلِض  ِنِْصِف اْا َْذِل َونِْصِف َعَ ِلِ  
ْؤٌَِة  .َوَ نَا ِيِ دََوا ِِّ  َوآََلتِِ ، أَْو  ِنِْصِف اْا َْذِل َوٌَتَ َّلَع  ِاْاعََ ِ  َواْاَ نَا ِيِ  َ اَلِة ِ ْ  ِلَعاٌَِة االُّ َوََل  ُدّ  ًِ َهِذِه اإْلِ

َ اَلةِ  ٌِْلِهَ ا ِ ْ  شُُلوِط اإْلِ  .َوتَْقِدٌِل اْاُ دِّة َوَغ

1210. Jalan menjadikan hasilan itu bagi kedua mereka pada mukhabarah dan 
tidak ada upah bahawa „amil menyewa setengah tanah dengan setengah benih dan 
setengah kerjanya dan manfaat-manfaat dabbah dan alatnya, atau dengan setengah 
benih dan dia tabarru‟ pada kerja dan manfaat itu. Tidak dapat tidak pada sewaan ini 
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daripada memelihara nampak dan mentakdirkan tempoh dan selain keduanya daripada 
syarat-syarat sewaan. 
 

َلاَعِة  (َوإِْ  أَْكَلاهُ إٌّاَها  ) ٌَِّاِب  ( ِذََهٍب أَْو  ِّ ٍة  )أَْي اْْلَْلَض ِالّزِ أَْو  )أَْو  ِِهَ ا َ عًا أَْو  ِعُُلوٍض َكاْافُلُوِس َوااث
ذَِاَك َعلَى ( َ اَز ) قَْدُلهُ َوِ ْن ُ ُ َونَْوعُ ُ َوِصفَتُ ُ ِعْندَهُ َوِعْندَ اْاُ ْكتَِلي  (َشَلَط اَ ُ َطعَاً ا َ ْعلُوً ا  ًِ ِذّ تِِ  

ْ َ اعَ ،اْاَ ْذَهِب اْاَ ْنُصوِا  .   َْ  نَقََ   َْعُ ُهْي  ٌِِ  اإْلِ
1211. (Jika dia menyewakan kepada „amil tanah itu) untuk menanam (dengan 
emas atau perak) atau dengan keduanya sekali atau dengan barangan seperti 
tembaga dan kain (atau dia mensyaratkan baginya makanan didalam zimmahnya 
yang dimaklumi) kadarnya dan jenisnya dan bagainya dan sifatnya oleh dia dan 
penyewa itu (harus) demikian itu di atas mazhab yang dinaskan, bahkan sebahagian 
mereka menakalkan ijmak padanya. 
 

ٌْنَُهَ ا اَْي ٌَِصّح اْاعَْقدُ، ِْلَنّ ُ  ًِ اْْلُواَى : تَتِّ ةٌ  ٌَْها، أَْو ٌَتَعَّهدََها َو ََوائِدَُها  َ اَْو أَْعَطى َشْ ٌا آَ َل دَا ّةً ِاٌَْعَ َ  َعلَ
ٌَْها  ٌِِ  َغَلٌل، َو ًِ ااثّانٌَِِة اْافََوائِدُ ََل تَْ ُصُ   ِعََ ِل ِ  . ٌُْ ِكنُ ُ إٌَ اُل اادّا ِّة  َََل َ اَ ةَ إاَى إٌَلاِد َعْقٍد َعلَ

1212. Tatimmah. Kalau seorang memberikan kepada seorang lain seekor 
dabbah untuk dia bekerja di atasnya atau memeliharanya dan faedah-faedahnya di 
antara kedua mereka tidak sah akad itu kerana pada yang pertama dia boleh 
menyewakan dabbah itu maka tidak perlu kepada mendatangkan akad yang ada gharar 
padanya, dan pada yang kedua faedah-faedah itu tidak terhasil dengan kerjanya. 
 

َها  َفَعََ  َ ِ َ  اَ ُ اْاَ اِاُك اْاعَلََف، َوَ ِ َ  اْْلَ ُل ِاْلَ اِاِك نِْصَف اادّّلِ  َواَْو أَْعَطاَها اَ ُ ِاٌَْعِلفََها ِ ْ  ِعْنِدِه  ِنِْصِف دَّلِ
ٌْيٍ  َاِ دٍ  ٌُْل ُ قَا َلٍَة  َعُوٍض . َوهَُو اْاقَْدُل اْاَ ْشُلوطُ اَ ُ ِاُ ُصوِاِ   ُِ ْكِي  َ : َوإِْ  قَاَ   .َوََل ٌَْ َ ُ  اادّا ّةَ، ِْلَنَّها َغ

َلاِء اْافَاِ ِد دُوَ  اانِّْصِف  ِاتَْعِلْفَها  ِنِْصِفَها  َفَعََ   َاانِّْصُف اْاَ ْشُلوطُ َ ْ ُ وٌ  َعلَى اْاعَاِاِف ِاُ ُصوِاِ   ُِ ْكِي ااّشِ
. اْْلَ لِ 

1213. Kalau dia memberikan dabbah itu kepadanya supaya dia mengumpaninya 
dari apa yang di sisinya dengan setengah susu dabbah itu maka dia melakukan si 
pemilik mendhaman umpan itu dan yang seorang lagi mendhaman bagi pemilik 
setengah susunya iaitu kadar yang disyaratkan baginya kerana terhasilnya dengan 
hukum jualan yang fasid, dan dia tidak mendhaman dabbah itu kerana ia tidak 
membetuli bayaran. Jika dia katakan : untuk kamu umpaninya dengan setengahnya 
maka dia lakukan maka setengah yang disyaratkan itu didhamankan di atas pemberi 
umpan kerana terhasil umpan itu dengan hukum belian yang fasid, tidak setengahnya 
yang lain. 
 

ًُّ .  َوهَُو  ِفَتْحِ اْاِ ٌِي َواْاَواِو اْْلَْلُض ااّتًِ ََل َ اِاَك اََها َوََل ٌَْنتَِفُي  َِها أََ دٌ . ًِ إْ ٌَاِء اْاَ َواتِ :  َْصٌ   . قَااَ ُ ااّلا ِِع
ْ َ اعِ . اِ ًلا َوََل َ ِلًٌ ا ِاعَاِ ٍل، قَُلَب ِ ْ  اْاعَاِ ِل أَْو  َعُدَ عَ َوقَاَ  اْاَ اَوْلِديُّ هَُو ااِّذي اَْي ٌَكُْ   َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ

ٌَْ ْت ِْلََ ٍد  َُهَو أََ  ُّ  َِها}: أَْ  َاٌل َكَ  َِل  . َلَواهُ اْا َُ اِليُّ . {َ ْ  َعَ َل أَْلً ا اَ
1214. Fasal pada menghidupkan bumi mati. “َمَوات” dengan fathah mim dan 
wau adalah bumi yang tidak ada pemilik baginya dan tidak dimanfaatkan seorang pun. 
Mengatakannya Rafi‟e, dan kata Mawardi : ia adalah bumi yang belum dimajukan dan 
bukannya harim bagi yang dimajukan, yang dekat dengan yang dimajukan atau jauh. 
Asal adanya sebelum ijmak beberapa khabar seperti khabar “siapa yang memajukan 
bumi yang bukan milik seorang maka dia lebih berhak dengannya”. Meriwayatkannya 
Bukhari. 
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ٌِْ  اانَّوِويُّ ِاَ ِدٌِث ،  َْ  هَُو ُ ْ تََ بٌّ َكَ ا ذََكَلهُ  ًِ اْاُ َهذّبِ ،(َوإِْ ٌَاُء اْاَ َواِت َ ائٌِز  ) َ ْ  أَْ ٌَا  }:  َوَوا َقَ ُ َعلَ
ْزِ   {أَْلً ا َ ٌِّتَةً  َلَ ُ  ٌَِها أَْ ٌل، َوَ ا أََكلَْت اْاعََوا ًِ  ًُّ " ِ ْنَها  َُهَو َصدَقَةٌ : " أَْي طَُّلُب ااّلِ َلَواهُ اانَّ ائِ

ٌُْلهُ  ْ عَةِ . َوَغ ًٌّ َوهَُو َ ا اَْي ٌُْعَ ْل قَطُّ، َوَطاِلٌ  َوهَُو َ ا َ ِلَب  َْعدَ ِعَ اَلتِ ِ : َوهَُو قِْ َ اِ  . َوقَاَ  اْ ُ  ااّلِ . أَْصِل
 ًّ  ِقَاعُ اْْلَْلِض إّ ا َ ْ لُوَكةٌ أَْو َ ْ  ُوَ ةٌ َعلَى اْاُ قُوِ  اْاعَاّ ِة أَْو اْاَ اّصِة، َوإِّ ا ُ ْنفَّكةٌ َعْ  : َوقَاَ  ااّزْلَكِش

ًَ اْاَ َواتُ  . اْاُ قُوِ  اْاعَاّ ِة أَْو اْاَ اّصِة َوِه
1215. (Benghidupkan bumi mati itu harus), bahkan ianya sunat sepertimana 
disebutkan didalam Muhazzab dan disepakati Nawawi kerana hadith “siapa 
menghidupkan bumi yang mati maka baginya padanya pahala, dan apa yang dimakan 
oleh segala yang mencari razeki daripada tanamannya maka ianya sedekah”, 
meriwayatkannya Nasai‟e dan selainnya. Kata Ibnu Rif‟ah : ianya dua bahagian: yang 
asli iaitu apa yang belum dimajukan sama sekali, dan yang mendatang iaitu apa yang 
telah runtuh selepas dimajukan. Kata Zarkasyi : kawasan bumi itu samaada dimiliki atau 
ditahan di atas hak-hak awam atau khas, dan samaada terpisah dari hak-hak awam 
atau khas yang mana ianya bumi yang mati. 

 
ٌِْ   )َوإِنَّ ا ٌَْ ِلُك اْاُ َ ًٌِّ َ ا أَْ ٌَاهُ  ٌَْل ُ َكلٍّف إذَا َكانَْت  (أَْ  ٌَكُوَ  اْاُ َ ًٌِّ ُ ْ ِلً ا  ): اْْلَّوُ  . ( َِشْلَط َواَْو َغ

َ اُي، ِْلَنّ ُ َكاَِلْ تِْعََلِء  َ اُي أَْي ََل،  ِِ ََلِف اْاَكا ِِل َوإِْ  أَِذَ   ٌِِ  اإْلِ ْ ََلِي َواَْو  َِ َلٍي، أَِذَ   ٌِِ  اإْلِ اْْلَْلُض  ِ ََِلِد اإْلِ
ٌِْ   ِدَاِلنَا ًُّ َعْ  اْاُ وِلّيِ  َِ ّيِ اْاِ ٌِي ِ ْ  أَْصَ ا ِنَا . َوهَُو ُ ْ تَنٌِي َعلَ إّ  َ َواَت اْْلَْلِض َكاَ  ِ ْلًكا : َوقَاَ  اا ُّْ ِك

ٌِْ  َوَ لَّي ثُّي َلدّهُ َعلَى أُّ تِ ِ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ . ِالنّ ِ
1216. Orang yang menghidupkan hanya memiliki apa yang dia hidupkan 
(dengan dua syarat). Pertamanya (bahawa adalah yang menghidupkan itu orang 
islam) walaupun tidak mukallaf apabila bumi itu dinegeri islam, walaupun pada tanah 
haram, imam izinkan padanya atau tidak, bersalahan kafir sekalipun imam izinkan dia 
padanya kerana ia seperti meninggi diri yang mana dia tertegah di atasnya dinegeri kita. 
Kata al Juri daripada ashab kita : bahawa bumi yang mati itu adalah milik bagi nabi kita 
s.a.w.m kemudian dia menyerahkannya kepada umatnya. 

 
ِ َواْاُ ْ تَأَْ ِ  اَِلْ تَِطاُب َواَِلْ تَِشاُ  َواَِلْصِطٌَادُ  ِدَاِلنَا، َوََل ٌَُ وُز إْ ٌَاٌء  ًِ َعَل َةَ َوََل اْاُ ْزدَِافَِة َوََل  ًّ ِ ّ َوِالذِّ

 ِ ٌْ ًّ  .ِ نًى ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اْاُوقُوِف  ِاْْلَّوِ  َواْاَ  ٌِِت  ِاْْلَ َل َوٌَْن َِ ً إْاَ اُ  اْاُ َ ّصِب  ِذَِاَك، ِْلَنّ ُ ٌَُ  ُّ : قَاَ  ااّزْلَكِش
ًُّ . ِاْلَ ِ ٌجِ اْاَ  ٌُِت  ِِ  ا هـ ًُّ اْاِعَلاقِ ٌْئًا ِ ْن ُ َ لََك ُ : اَِكْ  قَاَ  اْاَوِا ٌَْس ذَِاَك ِ ْ  َ نَاِ ِك اْاَ ّجِ،  ََ ْ  أَْ ٌَا َش اَ
. اْنتََهى، َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ 

1217. Boleh zimmi dan musta‟man mencari kayu api dan rumput dan berburu 
dinegeri kita. Tidak harus menghidupkan bumi di Arafah dan tidak di Muzdalifah dan 
tidak di Mina kerana bersangkut hak wukuf dengan yang pertama dan mabit dengan 
dua lagi. Kata Zarkasyi : sayugia menghubungkan Muhassab dengan demikian itu 
kerana disunatkan bagi para haji mabit padanya. Intaha. Akan tetapi kata Wali Iraqi : 
demikian itu bukan daripada ibadat haji, maka siapa yang menghidupkan suatu 
daripadanya dia memilikinya. Intaha. Ini yang muktamad.  
 

ٌْنَا  ٌِ ِ  َوَكذَا ِاْلُ ْ ِلِي إْ ٌَاُؤَها إْ  . أَّ ا إذَا َكانَْت اْْلَْلُض  ِ ََِلِدِهْي  َلَُهْي إْ ٌَاُؤَها، ِْلَنّ ُ ِ ْ  ُ قُوقِِهْي َوََل َ َلَل َعلَ
 .اَْي ٌَذُ ُّونَا َعْنَها،  ِِ ََلِف َ ا ٌَذُ ُّونَا َعْنَها َوقَْد ُصوِاُ وا َعلَى أَّ  اْْلَْلَض اَُهيْ 

1218. Adapun apabila bumi itu dinegeri mereka maka boleh mereka 
menghidupkannya kerana ia daripada hak-hak mereka dan tidak ada mudharat di atas 
kita padanya. Begitu juga boleh muslim menghidupkannya jika mereka tidak 
menghalang* kita darinya, bersalahan keadaan mereka menolak kita darinya walhal 
mereka didamaikan di atas bahawa bumi mereka milik mereka. 
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ْ ٌَاِء  (أَْ  تَكُوَ  اْْلَْلُض  )ااّشْلطُ ااثّانًِ  (َو  ) ًَ ااّتًِ  (ُ ّلةً  )ااّتًِ ٌَُلادُ ِ ْلكَُها  ِاإْلِ ٌَْها ِ ْلٌك  )َوِه اَْي ٌَْ ِل َعلَ

ٌِْلهِ  (ِاُ ْ ِلٍي  ٌِْ  ِ ْلٌك َوإِْ  َكاَ  َ َلا ًا  َُهَو ِاَ اِاِك ِ  .َوََل ِا َ  َِإْ  ُ ِهَ  َ اِاكُ ُ .  ُ ْ ِلً ا َكاَ  أَْو َكا ًِلا، َِإْ  َ َل  َعلَ
ٌِْت  ٌِْعِ  َوِ ْفِظ ثََ نِِ  أَْو اْقتَِلاِ ِ  َعلَى  َ َ اِي  ًِ ِ ْفِظِ  أَْو  َ َواْاِعَ اَلةُ إْ ََلِ ٌّةٌ  ََ اٌ  َ ائٌِي اْْلَْ ُل  ٌِِ  إاَى َلأْيِ اإْلِ

َكازِ  ْ ٌَاِء َكااّلِ نَعَْي، إْ  َكاَ   ِ ََِلِدِهْي َوذَ ُّونَا َعْن ُ َوقَْد ُصوِاُ وا . اْاَ اِ  إاَى ظُُهوِل َ اِاِكِ ، أَْو َ اِهِلٌّةٌ  ٌَُْ لَُك  ِاإْلِ
ْ ٌَاءِ  . َعلَى أَّ  اْْلَْلَض اَُهْي  ََظاِهٌل أَنّا ََل نَْ ِلكُ ُ  ِاإْلِ

1219. Syaratnya yang kedua (bahawa adalah bumi) yang hendak dimiliki 
dengan menghidupkannya itu (merdeka) iaitu bumi yang (tidak berjalan di atasnya 
pemilikkan muslim) dan tidak bagi selainnya. Maka jika berjalan di atasnya satu 
pemilikkan sekalipun ia telah runtuh maka ia bagi pemiliknya, muslim adalah dia atau 
kafir. Maka jika dijahilkan pemiliknya dan pembangunannya berciri islam maka harta 
yang hilang, urusan padanya terserah kepada pandangan imam pada memeliharanya 
atau menjualnya dan memelihara harganya atau menghutangkannya kepada baitul mal 
hingga pemiliknya muncul, atau berciri jahiliyah maka ia dimiliki dengan 
menghidupkannya, sama seperti rikaz. Na‟am, jika ia dinegeri mereka dan mereka 
menolak kita darinya walhal mereka didamaikan di atas bahawa bumi milik mereka 
maka zahir bahawa kita tidak memilikinya dengan menghidupkannya. 
 

ْ ٌَاِء َ ِلٌُي َعاِ ٍل، ِْلَنّ ُ َ ْ لُوٌك ِاَ اِاِك اْاعَاِ لِ  ٌِْ  ِاتََ اِي اَِلْنتِفَاعِ .َوََل ٌُْ لَُك  ِاإْلِ  َوَ ِلٌُي اْاعَاِ ِل َ ا ٌُْ تَاُا إاَ
ٌِْ  َونَْ ِوَها، َوُ نَاُخ إ ٍِ  َوهَُو .  ِاْاعَاِ لِ   َاْاَ ِلٌُي ِاقَْلٌٍَة ُ َ ٌّاٍة نَاٍد، َوهَُو ُ ْ تََ ُي اْاقَْوِي ِاْلَ ِدٌِث َوُ ْلتََكُض اْاَ 

 .اْاَ ْوِ ُي ااِّذي تُنَاُخ  ٌِِ ، َوَ ْطَلُح َلَ اٍد، َوِ ْلِ ٌٌ  َونَْ ُوَها َكَ َلاحِ َغنٍَي َوَ ْلعَِب ِصْ ٌَا ٍ 

1220. Tidak dimiliki dengan menghidupkan harim bagi kawasan yang dimajukan 
kerana ia milik pemilik yang memajukannya. Harim bagi kawasan yang dimajukan 
adalah kawasan yang diperlukan kepadanya untuk kesempurnaan ambilan manfaat 
dengan yang dimajukan itu. Maka harim bagi kampung yang dihidupkan adalah kelab 
iaitu tempat orang ramai berkumpul untuk berbual dan tempat memecut kuda dan 
umpamanya, dan tempat terung unta iaitu tempat yang diterungkan ia padanya, dan 
tempat buangan abu dan tahi dan umpamanya seperti kandang kambing dan tempat 
permainan budak-budak. 

 
َواْاَ ِلٌُي ِا ِئِْل اْ تِقَاٍء ُ َ ٌّاٍة َ ْوِ ُي نَاِزحٍ ِ ْنَها َوَ ْوِ ُي دُوََلٍب إْ  َكاَ  اَِلْ تِقَاُء  ِِ ، َوهَُو ٌُْطلَُ  َعلَى َ ا 

ْ تَِقً  ِِ  اادّا ّةُ َونَْ ِوِهَ ا َكاْاَ ْوِ يِ ااِّذي ٌَُصبُّ  ٌِِ  اانّاِزُح اْاَ اَء، َوُ تََلدّدُ اادّا ِّة إْ  تَ ٌَْ تَِقً  ِِ  اانّاِزُح َوَ ا 
.  َكاَ  اَِلْ تِقَاُء  َِها، َواْاَ ْوِ ُي ااِّذي ٌَْطَلُح  ٌِِ  َ ا ٌَْ ُلُا ِ ْ  َ َصّبِ اْاَ اِء أَْو نَْ ِوهِ 

1221. Harim bagi telaga bekalan air bagi bumi yang dihidupkan adalah tempat 
orang yang mengambil air darinya dan tempat takal jika diambil air dengannya. Ianya 
tuturkan ke atas apa yang orang mengambil air menceduk air dengannya dan apa yang 
dabbah ceduk air dengannya dan umpama keduanya seperti tempat yang mengambil 
air tuangkan air padanya dan tempat berulang alik dabbah jika diceduk air dengannya 
dan tempat yang dia campakkan padanya apa yang keluar dari tempat tuangkan air 
atau umpamanya.  
 

 .َوٌَْ تَِلُف ذَِاَك  َِصََل َِة اْْلَْلِض َوَلَ اَوتَِها .َواْاَ ِلٌُي ِا ِئٍْل قَنَاةٌ َ ا اَْو َ فََل  ٌِِ  نَقََا َ اُؤَها أَْو ِ ٌَف اْنِهٌَاُلَها
ٌِْلِه ِ ّ ا َ ّل  ًِ  ِئِْل اَِلْ تِقَاءِ   .َوََل ٌَْ تَاُا إاَى َ ْوِ يٍ نَاِزحٍ َوََل َغ

1222. Harim bagi telaga untuk tali air adalah apa yang kalau digali padanya 
kurang airnya atau ditakuti runtuhnya. Bersalah-salahan demikian itu dengan keras 



 301 

bumi dan peroinya dan tidak perlu ia kepada tempat orang yang mengambil air dan 
tidak selainnya daripada apa yang telah lalu pada telaga cedukkan air. 
 

َوََل َ ِلٌَي ِادَاٍل َ ْ فُو ٍَة  ِدُوٍل  ِأَْ   .َواْاَ ِلٌُي ِادَاٍل َ َ لٌّ َو ِنَاٌء ِاُ ْدَلانَِها َوَ ْطَلٌح نَْ ُو َلَ اٍد َككُنَاَ ٍة َوثَْلجٍ 
ٌَْس  ِأَْواَى ِ ْ  َ ْعِلِ  َ ِلًٌ ا ِْلُْ َل    .أُْ ٌٌَِْت كُلَُّها َ عًا، ِْلَّ  َ ا ٌُْ عَُ  َ ِلًٌ ا اََها اَ

1223. Harim bagi rumah adalah tempat laluan dan sekeliling dinding-dindingnya 
dan tempat buangan umpama debu seperti sampah dan salju. Tidak ada harim bagi 
rumah yang dikelilingi dengan rumah-rumah dengan bahawa dimajukan semuanya 
serentak kerana apa yang dijadikan sebagai harim baginya tidak terutama dari 
menjadikanya harim bagi rumah yang lain. 

 
َوٌَتََصّلُف كُ ٌّ ِ ْ  اْاُ َّلِك  ًِ ِ ْلِكِ  َعادَةً َوإِْ  أَدّ  إاَى َ َلِل َ اِلِه أَْو إتََْلِف َ اِاِ ، َكَ ْ  َ فََل  ِئَْل َ اٍء أَْو َ ّ ٍ 

 َِإْ  َ اَوَز اْاعَادَةَ  ٌَِ ا ذُِكَل َ ِ َ   َِ ا َ اَوَز  ٌِِ  َكأَْ  .  َاْ تَّ   ِِ  ِ دَاُل َ اِلِه أَْو تَ ٌََّل  َِ ا  ًِ اْاَ ّ ِ َ اُء  ِئِْلهِ 
. دَّ  دَقًّا َعنٌِفًا أَْزَعَج اْْلَْ نٌَِةَ أَْو َ  ََس اْاَ اَء  ًِ ِ ْلِكِ   َاْنتََشَلْت اانّدَاَوةُ إاَى ِ دَاِل َ اِلهِ 

1224. Setiap pemilik boleh tasarruf pada miliknya di atas adat sekalipun 
membawa kepada kemudharatan jirannya atau binasa hartanya seperti bahawa dia 
menggali telaga air atau tandas maka cedera dengannya dinding jirannya atau berubah 
dengan apa yang pada tandas itu air telaganya. Maka jika ia melampaui adat pada apa 
yang disebutkan itu dia mendhaman apa yang dia lampaui padanya seperti bahawa dia 
mengetuk ketukkan yang keras yang menggoncang binaan atau dia menahan air pada 
miiknya maka merebaklah lembapan kepada dinding jirannya. 
 

 إْ  أَْ َكَي ُ ْدَلانَ ُ  َِ ا ،َواَ ُ أَْ  ٌَتِّ ذَ ِ ْلَك ُ َواَْو  َِ َوانٌَِت  َّزاِزٌَ  َ ّ اً ا َوإِْصَطْ ًَل َوَطاُ ونَةً َوَ انُوَت َ دّادٍ 
 .ٌَِلٌُ   َِ ْقُصوِدِه، ِْلَّ  ذَِاَك ََل ٌَُ لُّ اْاِ ْلَك َوإِْ  َ ّل اْاَ اِاَك  ِنَْ ِو َلائَِ ٍة َكِلٌَهةٍ 

1225. Boleh dia membuat miliknya walaupun ditengah kedai-kedai kain menjadi 
hammam dan kandang kuda dan tempat kisar dan kedai besi jika kukuh dindingnya 
dengan apa yang layak dengan tujuannya kerana demikian itu tidak memudharatkan 
pemilikkan sekalipun memudharatkan pemilik dengan umpama bau busuk. 
 

ْ ٌَاِء  ) ًَ اْاعُْلُف ااِّذي ٌَعُدُّ ِ ثْلَ ُ  (َ ا َكاَ   ًِ اْاعَادَِة  )ااِّذي ٌُْ لَُك  ِِ  اْاَ َواُت َشْلًعا  (َوِصفَةُ اإْلِ  )ااّتًِ ِه
.  َوَ ا ِطُ ُ أَْ  ٌَُهٌَِّ  اْْلَْلَض ِاَ ا ٌُِلٌدُهُ  . َوٌَْ تَِلُف ذَِاَك  َِ َ ِب اْا ََلِض ِ ْن ُ .(ِعَ اَلةً ِاْلُ ْ ٌَا

1226. (Sifat menghidupkan bumi) yang dimiliki bumi mati dengannya pada 
syara‟ (adalah apa yang ianya pada adat) yang mana ia adalah „uruf yang mengirakan 
seumpamanya (sebagai memajukan apa yang dihidupkan itu). Bersalah-salahan 
demikian itu dengan sekira-kira tujuan darinya. Dhabitnya bahawa dia menyediakan 
bumi itu untuk apa yang dia hendakkan.  
 

 ٌَُْعتَ َُل  ًِ َ ْ َكٍ  تَْ ِوٌطٌ ِاْل ُْقعَِة  ِ ُ ّلٍ أَْو اَ ٍِ  أَْو ِطٌٍ  أَْو أَْاَواحِ َ َشٍب  َِ َ ِب اْاعَادَِة َونَْصُب  َاِب َوَ ْقُف 
ٌِْلَها َكثَِ اٍل َوِغََلٍ  ااتّْ ِوٌطُ َونَْصُب اْا َاِب ََل ااّ ْقُف  . َْعِض اْا ُْقعَِة ِاٌَُهٌِّئََها ِال ُّْكنَى َو ًِ َزِلٌ ٍَة ِالدَّواّبِ أَْو َغ

ٌِْل  ِنَاءٍ . َعَ ًَل  ِاْاعَادَةِ  َو ًِ َ ْزَلَعِة َ ْ ُي نَْ َو تَُلاٍب َكقََصٍب . َوََل ٌَْكِفً ااتّْ ِوٌطُ  ِنَْصِب َ عٍَف أَْو أَْ َ اٍل ِ ْ  َغ
ٌِْلِه، َوتَْ ِوٌَتَُها  َِطّيٍ ُ ْنَ ِفٍض َوَكْ حٍ ُ ْ تَْع ٍ  َوٌُْعتَ َُل َ ْلثَُها إْ  اَْي تُْزَلْع . َوَشْوٍك َ ْواََها ِاٌَْنفَِصَ  اْاُ ْ ٌَا َعْ  َغ

َلاَعِة، َوتَْهٌِئَةُ َ اٍء اََها إْ  اَْي ٌَْكِفَها َ َطٌل ُ ْعتَادٌ  ٌَْها  َََل  ُدّ ِ ْن ُ ِاتَتََهٌّأَ ِالّزِ . إَّل  ِِ ،  َِإْ  اَْي ٌَتٌََّ ْل إَّل  َِ ا ٌَُ اُ  إاَ
َو ًِ  ُْ تَاٍ  تَْ ِوٌطٌ َواَْو  َِ ْ يِ تَُلاٍب َ ْوَ  أَْلِ ِ  َوتَْهٌِئَةُ َ اٍء اَ ُ  َِ َ ِب اْاعَادَِة َوَغْلٌس ِاٌَقََي َعلَى اْْلَْلِض 

. اْ ُي اْا ُْ تَا ِ 
1227. Maka diiktibarkan pada tempat tinggal memagar tapaknya dengan bata 
baker atau bata mentah atau tanah atau kepingan kayu dengan sekira-kira adapt, dan 
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menegakkan pintu dan membumbungkan sebahagian tapaknya untuk menyediakannya 
sebagai tempat dtinggal. Dan pada kandang ternakkan atau selainnya seperti buah dan 
hasilan tanaman memagarkannya dan menegakkan pintu, tidak bumbung kerana 
megamalkan adat. Tidak memadai pagar dengan menegakan pelepah tamar atau batu 
tanpa binaan. Dan pada tempat bercucuk tanam mengumpulkan umpama tanah seperti 
buluh dan duri sekelilingnya supaya terpisah yang dihidupkan itu itu dari selainnya, dan 
meratakannya dengan mengambus yang rendah dan menarah yang tinggi. Diiktibarkan 
tenggalanya jika ia tidak ditanam melainkan dengannya. Maka jika tidak mudah 
tenggala melainkan dengan apa yang dibawa kepadanya maka tidak dapat tidak darinya 
supaya ia tersedia untuk ditanam, dan menyediakan air untuknya jika tidak memadainya 
hujan yang biasa. Dan pada kebun memagarnya walaupun dengan menghimpunan 
tanah sekeliling buminya dan menyediakan air untuknya sekira-kira adapt, dan 
menanam pokok supaya jatuh di atas bumi itu nama kebun.  
 

ٌِْ  َعََلَ ةً َكنَْصِب أَْ َ اٍل، أَْو ،َوَ ْ  َشَلَع  ًِ إْ ٌَاِء َ ا ٌَْقِدُل َعلَى إْ ٌَائِِ  َواَْي ٌَِزْد َعلَى ِكفَاٌَتِ ِ   أَْو نََصَب َعلَ
ٌِْلهِ  ٌل ِاذَِاَك اْاقَْدِل، َوهَُو ُ ْ تَِ  ٌّ اَ ُ دُوَ  َغ َواَْو َطااَْت عُْل ًا . َواَِكْ  اَْو أَْ ٌَاهُ آَ ُل َ لََك ُ . أَقََطعَ ُ اَ ُ إَ اٌي  َُ تََ ّ ِ

َ اُي  ِلِه  ََِل عُْذٍل َواَْي ٌُْ ًِ قَاَ  اَ ُ اإْلِ . أَْ ًِ أَْو اُتُْلْك،  َِإْ  اْ تَْ َهَ   ِعُْذٍل أُْ ِهَ  ُ دّةً قَِلٌ َةً : ُ دّةُ تََ  ُّ
1228. Siapa yang masuk pada menghidupkan apa yang dia kuasa 
menghidupkannya dan tidak lebih ia di atas kecukupannya atau menegakkan tanda di 
atasnya seperti menegakkan batu-batu, atau imam menguntukkan baginya maka dia 
orang yang menempah kadar itu dan dia berhak kepadanya, tidak orang selainnya, 
akan tetapi kalau orang lain menhidupkannya dia memilikinya87. Kalau lama pada „uruf 
tempoh tempahannya itu tanpa uzur dan dia tidak meghidupkannya imam kata 
kepadanya : hendaklah kamu menghidupkannya atau meninggalkannya. Maka jika dia 
meminta tangguh dengan uzur ditangguhkan dia dengan tempoh yang singkat. 

 
َ ْ  أَْ ٌَا َ َواتًا  ََظَهَل  ٌِِ  َ ْعِدٌ  َظاِهٌل َوهَُو َ ا ٌَْ ُلُا  ََِل ِعََلاٍ َكنِْفٍط َوِكْ ِلٌٍت َوقَاٍل َوُ وْ ٌَا، أَْو َ ْعِدٌ  : تَْن ٌِ ٌ 

ْ ٌَاءِ   . َاِطٌ  َوهَُو َ ا ََل ٌَْ ُلُا إَّل  ِِعََلاٍ َكذََهٍب َو ِّ ٍة َوَ ِدٌٍد َ لََك ُ، ِْلَنّ ُ ِ ْ  أَْ َزاِء اْْلَْلِض، َوقَْد َ لََكَها  ِاإْلِ
ْ عَِة  ْ ٌَاِء  َِإنّ ُ إنَّ ا ٌَْ ِلُك اْاَ ْعِدَ  اْا َاِطَ  دُوَ  ااّظاِهِل َكَ ا َلّ َ  ُ اْ ُ  ااّلِ َوَ َلَا  ِظُُهوِلِه َ ا اَْو َعِلَ  ُ قَْ َ  اإْلِ

ٌِْ  َصاِ َب ااتّْن ٌِ ِ  ٌُْلهُ َوأَقَّل اانَّوِويُّ َعلَ أَّ ا  ُْقعَتُُهَ ا  َََل ٌَْ ِلكَُها  ِِإْ ٌَائَِها َ َي ِعْلِ ِ   ِِهَ ا ِافََ اِد قَْصِدِه، ِْلَّ   .َوَغ
 .اْاَ ْعِدَ  ََل ٌُتَّ ذُ دَاًلا َوََل  ُْ تَانًا َوََل َ ْزَلَعةً أَْو نَْ َوَها

1229. Tanbih. Orang yang menghidupkan bumi mati maka timbul padanya galian 
yang zahir iaitu apa yang keluar tanpa rawatan88 seperti petrol dan belerang dan tar dan 
mumia89, atau galian yang batin iaitu apa yang tidak keluar melainkan dengan rawatan 
seperti emas dan perak dan besi, dia memilikinya kerana ia sebahagian dari juzuk-juzuk 
bumi walhal dia telah memilikinya dengan menghidupkannya. Keluar dengan timbulnya 
keadaan kalau dia mengetahuinya sebelum dia menghidupkannya maka dia hanya 
memiliki galian batin tidak galian zahir sepertimana ditarjihkan Ibnu Rif‟ah dan selainnya 
dan Nawawi menetapkan tuan kitab Tanbih di atasnya. Adapun tapak keduanya maka 
tidak dia memilikinya dengan menghidupkannya serta tahunya dengan keduanya 
kerana fasad kasadnya kerana lombong tidak dibuat rumah dan tidak kebun dan tidak 
tempat tanaman atau umpamanya.  

 

                                                 
87

. serta berdosa. 
88

. selepas sampai kepadanya. 
89

. suatu yang dicampakkan oleh laut kepantai lalu ia beku dan menjadi seperti tar. 
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ٌِْلَها َو ٌُُوِ  اْْلَْ َطاِل ٌَْ تَِوي اانّاُس  ٌَِها  َواْاِ ٌَاهُ اْاُ  َاَ ةُ ِ ْ  اْْلَْوِدٌَِة َكاانٌِِّ  َواْافَُلاِت َواْاعٌُُوِ   ًِ اْاِ  َاِ  َوَغ
ُلَها َوََل ِاْ َِ اِي إْقَطاعَُها ،{اانّاُس شَُلَكاُء  ًِ ثَََلثٍَة  ًِ اْاَ اِء َواْاَكَ ِ َواانّاِل }: ِاَ  َِل    َََل ٌَُ وُز ِْلََ ٍد تََ  ُّ
ْ َ اعِ  ًَ أَْلِ ِهْي ِ ْ  اْاِ ٌَاِه اْاُ  َاَ ِة  ََ اَ  اْاَ اُء َعْنُهْي  ُِقَى اْْلَْعلَى  َاْْلَْعلَى، َوَ  ََس .  ِاإْلِ  َِإْ  أََلادَ قَْوٌي َ ْق

ٌِْ  َوَ لَّي قََ ى  ِذَِاكَ  ٌِْ ، ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ  َِإْ  َكاَ   ًِ أَْلٍض اْلتِفَاعٌ . كُ ٌّ ِ ْنُهْي اْاَ اَء َ تّى ٌَْ لَُغ اْاَكْع َ
َوَ ا أُِ ذَ ِ ْ  َهذَا اْاَ اِء اْاُ  َاحِ  ًِ إنَاٍء أَْو  ِْلَكٍة أَْو ُ ْفَلٍة أَْو نَْ ِو ذَِاَك ِ ْلٌك . َواْنِ فَاٌض أُْ ِلدَ كُ ُّ َطَلٍف  َِ ْقًٍ 

ْ َ اعَ . َعلَى ااّصِ ٌحِ َكاَِلْ تَِطاِب َواَِلْ تَِشاِ    .َوَ َكى اْ ُ  اْاُ ْنِذِل  ٌِِ  اإْلِ
1230. Air yang mubah dari lembah-lembah seperti Nil dan Furat dan dari mata-
mata air bukit dan selainnya dan air hujan yang mengalir sama manusia padanya 
kerana khabar “manusia bersyarikat pada tiga, pada air dan padang rumput dan api”, 
maka tidak harus seorang menyekat untuk dirinya dan tidak boleh imam 
memperuntukkannya dengan ijma. Maka jika satu kaum hendak mengairkan bumi 
mereka dari air yang mubah maka sempitlah air itu dari semua mereka diairkan yang 
tinggi maka yang tinggi, dan setiap mereka menahan air itu hingga sampai dua buku lali 
kerena nabis s.a.w.m menghukumkan dengan demikian itu. Maka jika tanah itu tinggi 
rendah ditunggalkan setiap kepingnya dengan jirus. Apa yang diambil dari air mubah ini 
didalam bekas atau kolam atau lubang yang digali atau umpama demikian itu adalah 
dimiliki di atas yang sahih sama seperti mengambil kayu api dan rumput. Ibnu Munzir 
menghikayatkan ijmak padanya. 
 

ٌِْلِه َ تّى ٌَْلتَِ َ  ِاَ ِدٌِث  َوَ ا ُِل  ِئٍْل  َِ َواٍت ََل ِالتّْ ِلٌِك  َْ  ِاَِلْلتِفَاِ   َِها ِانَْفِ ِ  ُ دّةَ إقَاَ تِِ  هُنَاَك أَْواَى  َِها ِ ْ  َغ
ٌِْ  ُ ْ ِلٌي  َُهَو أََ  ُّ  ِِ   }:   َواْا ِئُْل اْاَ ْ فُوَلةُ  ًِ اْاَ َواِت ِالتَّ لُِّك أَْو  ًِ ِ ْلِكِ  .{َ ْ  َ  ََ  إاَى َ ا اَْي ٌَْ  ِْ  إاَ

. ٌَْ ِلُك اْاَ ا ُِل َ اَءَها، ِْلَنَّها نََ اُء ِ ْلِكِ  َكااثَّ َلِةَواالّ َ ِ 
1231. Orang yang menggali telaga pada bumi mati tidak untuk memiliknya 
bahkan untuk kemudahan dirinya dalam tempoh dia bermukim disana terutama 
dengannya dari orang lain hingga dia berangkat kerana hadith “siapa dulu sampai 
kepada apa yang tidak mendahului kepadanya seorang muslim maka dia lebih berhak 
dengannya”. Telaga yang digali pada bumi mati untuk memiliknya atau pada miliknya 
orang yang menggalinya memiliki airnya kerana ia kesuburan miliknya sama seperti 
buah dan susu. 

 
ٌِْ   (َوٌَِ ُب  ) ِانَْفِ ِ  ( أَْ  ٌَْفُ َ  َعْ  َ اَ تِِ  ) اْْلَّوُ  . (  َْ   ِِ تٍّة َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ ، َْذُ  اْاَ اِء  ِثَََلثَِة َشَلائِطَ  )َعلَ

ٌُْلهُ ِانَْفِ ِ   )ااّشْلطُ ااثّانًِ  (َو  ). َوَ اِشٌَتِِ  َوَشَ ِلِه َوَزْلِع ِ  ٌِْ  َغ ،  ٌََِ ُب  َْذُ  اْافَاِ ِ  ِ ْن ُ َعْ  (أَْ  ٌَْ تَاَا إاَ
ٌِْلِه اْاُ ْ تََلِي ِ ْ  اْْلدَِ ٌٌِّ َ  أَْي ٌَِ ُب  َْذُ  َ ا  ََ َ  َعْ  َ اِشٌَتِِ   (أَْو ِا َِهٌَ تِِ   ): َوقَْواُ ُ . شُْل ِِ  ِاشُْلِب َغ

  ٌِْ ٌِْلِه اْاُ ْ تََلَ ِة ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  . {ََل تَْ نَعُوا  َْ َ  اْاَ اِء ِاتَْ نَعُوا  ِِ  اْاَكََلَ  }: َوَزْلِعِ  ِا َِهٌَ ِة َغ
1232. (Wajib) di atasnya (memberikan air dengan tiga syarat, bahkan dengan 
enam sepertimana kamu akan tahu). Pertamanya (bahawa ia lebih dari hajatnya) 
untuk dirinya dan ternakkannya dan pokoknya dan tanamannya. Syart kedua (bahawa 
orang lain berhajat kepadanya untuk dirinya) maka wajib memberikan air yang lebih 
dari minumnya untuk minum orang selainnya yang dihormati daripada anak adam. 
Katanya (atau untuk bahimah) iaitu wajib memberikan apa yang lebih dari 
ternakkannya dan tanamannya kepada bahimah orang lain yang dihormati kerana 
khabar dua kitab yang sahih “jangan kamu tegah lebihan air untuk kamu tegah padang 
rumput dengannya”. 
 

ٌِْ   ًِ ثَانًِ : قَاَ  . أَْطلََ  اْاُ َصنُِّف اْاَ اَ ةَ َوقٌَّدََها اْاَ اَوْلِديُّ  ِاانّاِ َزةِ : تَْن ٌِ ٌ   َلَْو  ََ َ  َعْن ُ اْْلَ  َواْ تَاَا إاَ
ٌُْلهُ َكااّزانًِ اْاُ ْ َصِ  َوتَاِلِك ااّصََلِة، َوَكذَا تَاِلُك . اْاَ اِ  َوَ َب  َْذاُ ُ، ِْلَنّ ُ ٌُْ تَْ لَفُ  ٌِْد اْاُ ْ تََلِي َغ َوَ َلَا  ِقَ



 304 

ًُّ َواْاَكْلُب اْاعَقُوُل َواْا َِهٌَ ةُ اْاَ أْكُواَةُ إذَا ُوِطئَْت ُ ْ تََلَ ةً،  اْاُوُ وِء  ًِ اْْلََصّحِ  ًِ ااّلْوَ ِة، َواْاُ ْلتَدُّ َواْاَ ْل ِ
.  َِإّ  اْْلََصّح أَنَّها ََل تُْذ َُح  ٌََِ ُب اْا َْذُ  اََها

1233. Tanbih. Musannif mengitlakkan hajat sementara Mawardi mengkaitkannya 
dengan “yang lulus”. Katanya : kalau lebih darinya sekarang dan dia perlu kepadanya 
pada keadaan kedua wajib memberikannya kerana air bergantian. Keluar dengan kait 
yang dihormati oleh selainnya seperti penzina muhsan dan yang meninggalkan 
sembahyang, begitu juga yang meninggalkan wudhuk pada yang paling sahih didalam 
raudhah, dan murtad dan harbi dan anjing gila dan bahimah yang dimakan apabila 
disetubuh dalam keadaan ia dihormati, maka yang paling sahih bahawa ia tidak 
disembelih maka wajib memberikan air kepadanya. 
 

 ِاْا ِنَاِء ِاْلَ ْفعُوِ  أَْي ٌَْ لُفُ ُ َ اٌء  (ِ ّ ا ٌُْ تَْ لَُف  )اْاَ اُء اْافَاِ ُ  َعّ ا تَقَدَّي  (أَْ  ٌَكُوَ   )ااّشْلطُ ااثّاِاُث  (َو  )
ٌُْلهُ  ٌٍْ   )َغ ٌِْلهِ  ( ًِ  ِئٍْل أَْو َع  َوأَّ ا ااِّذي ََل ٌُْ لَُف َكاْاقَاِل  ًِ إنَاٍء أَْو َ ْوٍض َ ْ دُوٍد  َََل ٌَِ ُب . ًِ َ  ٍَ  أَْو َغ

ٌِْ   ًِ اْاُ ْ تَْق َِ ، .  َْذُ   َْ ِلِ  َعلَى ااّصِ ٌحِ  َواْافَْلُ  أَنّ ُ  ًِ ُصوَلِة اَِلْ تِْ ََلِف ََل ٌَْلَ قُ ُ َ َلٌل  ِاَِلْ تٌَِااِ إاَ
ٌِْلهِ  .  ِِ ََل ِِ   ًِ َغ

1234. Syarat ketiga (bahawa adalah) air yang lebih dari apa yang telah lalu itu 
(daripada air yang berganti) iaitu menggantikannya air yang lain (didalam telaga atau 
mata air) pada bukit atau selainnya. Adapun yang tidak berganti seperti yang tetap 
didalam bejana atau kolam yang tersumbat maka tidak wajib memberikan lebihnya di 
atas yang sahih. Bezanya bahawa ia pada rupa ada gantian tidak menghubunginya 
kemudharatan dengan berhajat kepadanya pada masa depan, bersalahan pada 
selainnya. 
 

  ٌِْ َوااّشْلطُ ااّلا ُِي أَْ  ٌَكُوَ   ِقُْلِب اْاَ اِء َكََلٌ ُ  َاٌح تَْلَعاهُ اْاَ َواِشً، َوإَِّل  َََل ٌَِ ُب َعلَى اْاَ ْذَهِب ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
ٌُْث إّ  اْاَ اِشٌَةَ إنَّ ا تَْلَعى  ِقُْلِب اْاَ اءِ  {ََل تَْ نَعُوا  َْ َ  اْاَ اِء ِاتَْ نَعُوا  ِِ  اْاَكََلَ  }:    َِإذَا ُ نَِي ِ ْ  ،أَْي ِ ْ  َ 

.  اْاَ اِء  َقَْد ُ نَِي ِ ْ  اْاَك َِ 
1235. Syarat keempat bahawa ada dekat air itu padang rumput yang ternakkan 
meragut padanya. Jika tidak maka tidak wajib ia di atas mazhab kerana khabar dua 
kitab yang sahih “jangan kamu tegah lebihan air untuk kamu tegah padang rumput 
dengannya” iaitu dari sekira-kira bahawa ternakkan itu hanyalah meragut dekat air maka 
apabila dihalang ia dari air maka dihalang ia dari padang itu. 
 

 .َ اِاُك اْاَ اِشٌَِة ِعْندَ اْاَكَ ِ َ اًء ُ  َاً ا، َوإَِّل  َََل ٌَِ ُب  َْذاُ ُ  َوااّشْلطُ اْاَ اِ ُس أَْ  ََل ٌَِ دَ 

1236. Syarat kelima bahawa pemilik ternakkan tidak mendapat air yang mubah. 
Jika tidak maka tidak wajib memberikannya. 
 

َوااّشْلطُ ااّ اِدُس أَْ  ََل ٌَكُوَ  َعلَى َصاِ ِب اْا ِئِْل  ًِ ُوُلوِد اْاَ اِشٌَِة إاَى َ ائِِ  َ َلٌل  ًِ َزْلعٍ َوََل َ اِشٌٍَة،  َِإْ  
َعاِة اْ تِقَاُء  َْ ِ  اْاَ اِء اََها   .اَِ قَ ُ  ًِ ُوُلوِدَها َ َلٌل ُ نِعَْت، اَِكْ  ٌَُ وُز ِاللُّ

1237. Syarat keenam bahawa tidak ujud mudharat atas tuan telaga pada datang 
ternakkan kepada airnya pada tanaman dan tidak pada ternakkannya. Maka jika 
menghubunginya mudharat pada datangnya ditegah ia, akan tetapi harus pengembala 
mengambil lebihan air itu untuknya. 
 

وحِ  ٌِْل َكَ ائِِل اْاَ ْ لُوَكاِت، َوإِنَّ ا َوَ َب  َْذاُ ُ ِاْلَ اِشٌَِة ِاُ ْلَ ِة االُّ َوََل ٌَِ ُب  َْذُ   َْ ِ  . َوََل ٌَِ ُب  َْذاُ ُ ِاَزْلعِ اْا َ
 .  ِِ ََلِف اْاَ اءِ ،اْاَكَ ِ، ِْلَنّ ُ ََل ٌُْ تَْ لَُف  ًِ اْاَ اِ  َوٌُتََ ّوُ   ًِ اْاعَادَِة َوَزَ ُ  َلْعٌِِ  ٌَطُو ُ 
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1238. Tidak wajib memberikannya untuk tanaman orang lain seperti sekelian 
barang-barang yang dimiliki. Hanyalah wajib memberikannya kepada ternakkan kerana 
kehormatan roh. Tidak wajib memberikan lebihan padang rumput kerana ia tidak 
digantikan pada masa yang hadhir dan ia dibilang harta pada adatnya dan masa 
meragut rumput itu panjang, bersalahan air.  
 

نََها ِ ْ  ُوُلوِد اْا ِئِْل إْ  اَْي ٌَُ ّل  ِِ ، َوإَِّل  َََل َكَ ا َ لّ  ٌُْث اَِزَ  ُ  َْذُ  اْاَ اِء ِاْلَ اِشٌَِة اَِزَ  ُ أَْ  ٌَُ ّكِ ٌُْث . َوَ  َوَ 
ٌْيِ  َْ ِ  اْاَ اءِ  ، ِاِصّ ِة اانّْهًِ َعْ   َ ٌُْي ااّطعَاِي ِاْلُ ْ َطّلِ ٌِْ  َوإِْ  َصّح  َ َلَواهُ . اَِزَ  ُ اْا َْذُ  اَْي ٌَُ ْز أَْ ذُ ِعَوٍض َعلَ

ٌِْ  اْا َْذُ  إَعاَلةُ آاَِة اَِلْ تِقَاءِ . ُ ْ ِليٌ   .َوََل ٌَِ ُب َعلَى َ ْ  َوَ َب َعلَ

1239. Sekira-kira lazim dia memberikannya air kepada ternakkan lazim dia 
membenarkannya datang ketelaga jika dia tidak kemudharatan dengannya. Jika tidak 
maka tidak, sepertimana telah lalu. Sekira-kira lazim dia memberikannya tidak harus dia 
mengambil bayaran di atasnya, sekalipun sah jual makanan kepada orang yang suntuk 
kerana sah tegahan dari jual lebihan air. Meriwayatkannya Muslim. Tidak wajib di atas 
orang yang wajib memberikannya meminjamkan alat mengambil air.  

 
ٌٍْ  أَْو َوْز ٍ : تَتِّ ةٌ  ٌْيِ اْاَ اِء ااتّْقِدٌُل  َِك ٌَْ  َ َواِز .  ََل  َِلّيِ اْاَ اِشٌَِة َوااّزْلعِ ،ٌُْشتََلطُ  ًِ  َ ٌْنَ ُ َو َ َواْافَْلُ   َ

ِ أَْهَوُ  ِ ْن ُ  ًِ شُْلِب اْاَ اِشٌَِة َوااّزْلعِ  ًّ قَاِء  ِِعَوٍض أَّ  اَِلْ تََِلَف  ًِ شُْلِب اْْلدَِ  َوٌَُ وُز . ااشُّْلِب ِ ْ  َ اِء ااّ ِ
ًُ اادَّواّبِ ِ ْ  اْاَ دَ  ِ اااشُّْلُب َوَ ْق ًّ ًُ ََل ٌَُ لُّ  َِ اِاِكَها إقَاَ ةً ِاْ ِْذِ  اْاعُْل ِ ِوِ  َواْْلَْنَهاِل اْاَ ْ لُوَكِة إذَا َكاَ  ااّ ْق

 ِ ًّ نَعَْي، اَْو َكاَ  اانّْهُل ِاَ ْ  ََل ٌُْعتَ َُل إْذنُ ُ َكاْاٌَتٌِِي َواْْلَْوقَاِف اْاعَاّ ِة : ثُّي قَاَ  . قَااَ ُ اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََليِ . َ قَاَي االّْفِظ
. َوااّظاِهُل اْاَ َوازُ . اْنتََهى.  َِعْنِدي  ٌِِ  َوْقفَةٌ 

1240. Tatimmah. Disyaratkan pada jual air mengkadarkannya dengan sukat atau 
timbang, tidak dengan hilang dahaga ternakkan dan tanaman. Beza di antaranya dan di 
antara harus minum dari air untuk minuman dengan bayaran bahawa tak sama pada 
minum anak adam lebih ringan tak sama pada minum ternakkan dan tanaman. Harus 
minum dan beri minum dabbah dari anak sungai dan sungai yang dimiliki apabila minum 
itu tidak memudharatkan pemiliknya kerana mendirikan izin „urfi pada tempat izin lafzi. 
Mengatakannya Ibnu Abdussalam. Kemudian katanya : na‟am, kalau sungai itu milik 
orang yang tidak diiktibarkan izinnya seperti anak yatim dan wakaf umum maka di sisi 
aku padanya “terhenti”. Intaha. Yang zahir harusnya. 

 
ٌُْ  اْاُ ْشتََلَكةُ ٌُقَّ ُي َ اُؤَها ِعْندَ ِ ٌِقِ  َعْنُهْي  ِنَْصِب َ َش ٍَة  ًِ عُْلِض اانّْهِل  ٌَِها ثُقٌَب ُ تََ اِوٌَةٌ  َواْاقَنَاةُ أَْو اْاعَ

 ِ ٌْ ٌِْ  َكأَْ  . أَْو ُ تَفَاِوتَةٌ َعلَى قَْدِل اْاِ َصِا ِ ْ  اْاقَنَاِة أَْو اْاعَ ًَ أَْ ٌل ٌَتََلاَ ْوَ  َعلَ َوِالشَُّلَكاِء اْاِقْ َ ةُ ُ َهاٌَأَةً َوِه
ًَ كُ ٌّ ِ ْنُهْي ٌَْوً ا، أَْو  َْعُ ُهْي ٌَْوً ا َو َْعُ ُهْي أَْكثََل  َِ َ ِب ِ ّصتِ ِ  . ٌَْ ِق

1241. Terusan atau mata air yang disyarikatkan dibahagi-bahagikan airnya di sisi 
sempitnya dari semua mereka dengan mendirikan kayu pada lintang sungai yang 
padanya lubang yang sama atau berlainan di atas kadar habuan-habuan mereka dari 
tali air atau mata air itu. Bagi ahli syarikat itu pembahagian yang ditetapkan iaitu perkara 
yang mereka saling redha di atasnya seperti bahawa setiap mereka menjirus sehari 
atau sebahagian mereka sehari dan sebahagian mereka lebih banyak sekira-kira 
habuannya. 
 

 َِإْ  َغِلَي اْا َدََ  َوتََ لَّ  ِ ْ  . َوإِذَا َ قَى َزْلَع ُ  َِ اٍء َ ْ ُصوٍب َ ِ َ  اْاَ اَء  ِ َدَِاِ  َواْا َلّةُ اَ ُ، ِْلَنّ ُ اْاَ اِاُك ِاْل َْذلِ 
.  َصاِ ِب اْاَ اِء َكانَْت اْا َلّةُ أَْطٌََب اَ ُ ِ ّ ا اَْو َغِلَي اْا َدََ   َقَطْ 

1242. Apabila dia menjirus tanamannya dengan air yang dirampas dia 
mendhaman air itu dengan gantinya dan hasilannya miliknya kerana dia pemilik benih. 
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Maka jika dia membayar gantinya dan minta halal dari tuan air itu adalah hasilan itu 
lebih baik daripada keadaan kalau dia membayar gantinya sahaja.  
 

 َِإْ  َكاَ  اْاَ َطُب اَ ُ  َلَ ُ . َواَْو أَْشعََ  نَاًلا  ًِ َ َطٍب ُ  َاحٍ اَْي ٌَْ نَْي أََ دًا اَِلْنتِفَاَع  َِها، َوََل اَِلْ تِْص َاَح ِ ْنَها
 .اْاَ ْنُي ِ ْ  اْْلَْ ِذ ِ ْنَها َكاْاَ اِء، ََل اَِلْصِطََلِء  َِها َوََل اَِلْ تِْص َاحِ ِ ْنَها

1243. Kalau dia memingat api pada kayu yang mubah tidak boleh dia menegah 
seorang pun dari mengambil manfaat dengannya dan tidak berpelita dengannya. Maka 
jika kayu itu miliknya maka boleh dia menghalang dari ambil darinya sama seperti air, 
tidak berdiang dengannya dan tidak berpelita dengannya. 
 

َوقَْفُت َكذَا أَْي َ  َْ تُ ُ َوََل : ٌُقَاُ  . َوهَُو اُ َةً اْاَ ْ سُ .  هَُو َوااتّْ  ٌُِس َوااتّْ  ٌُِ   َِ ْعنًى. ًِ اْاَوْقفِ :  َْصٌ  +
ٌَْها اْاعَاّ ةُ  ًَ َلِدٌئَةٌ َوَعلَ َوأَّ ا . َوهَُو َعْكُس َ  ََس  َِإّ  اْافَِصٌَح أَْ  ِسُ . ٌُقَاُ  أَْوقَْفت  إَّل  ًِ اُ ٍَة تَِ ٌِ ٌٍّة َوِه

ِف  ًِ َلقَ َتِِ  َعلَى . َ  ََس  َلُ َةٌ َلِدٌئَةٌ  ٌْنِِ   ِقَْطيِ ااتَّصلُّ َوَشْلًعا َ ْ ُس َ اٍ  ٌُْ ِكُ  اَِلْنتِفَاعُ  ِِ  َ َي  َقَاِء َع
 . َوٌُْ َ ُي َعلَى ُوقُوٍف َوأَْوقَافٍ . َ ْصَلٍف ُ  َاحٍ َ ْوُ ودٍ 

1244. Fasal pada wakaf. “َوْ ف” dan “تَْ ِبْيس” i.e menahan dan “تَْسِبْيل” i.e 
mensabilkan adalah dengan satu makna. Ianya pada lughah : menahan. Dikatakan “ َو َْفُت
 ”أَْو َْفتُهُ “ i.e aku menahannya. Tidak dikatakan ”َ بَْستُهُ “ i.e aku wakafkan sekian iaitu ”َيإَا
melainkan pada lughah Bani Tamim yang mana ianya tak cantik dan di atasnya orang 
awam. Ianya „akas “ َبَس َ” kerana yang fasih “ َأَْ بَس”, adapun “ َبَس َ” maka lughah yang tak 
cantik. Dan pada syara‟ : menahan harta yang boleh diambil manfaat dengannya serta 
kekal „ainnya dengan memutuskan tasarruf pada zatnya di atas tempat tasarruf yang 
mubah yang ujud. Dijamakkan ia di atas “ُو ُْوف” dan “أَْو َاف”. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ،  َِإّ  أَ َا َطْلَ ةَ اَّ ا َ ِ عََها {اَْ  تَنَااُوا اْا ِّل َ تّى تُْنِفقُوا ِ ّ ا تُِ  ُّوَ   }َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ
ٌِْ ، َوَ  َُل ُ ْ ِلٍي  ًَ أََ بُّ أَْ َواِاِ  إاَ ٌُْلَ ا َوِه : إذَا َ اَت اْ ُ  آدََي اْنقََطَي َعَ لُ ُ إَّل ِ ْ  ثَََلٍث  }َلِغَب  ًِ َوْقِف  َ
َوااّصدَقَةُ اْاَ اِلٌَةُ َ ْ ُ واَةٌ ِعْندَ اْاعُلََ اِء َعلَى اْاَوْقِف . {َصدَقٍَة َ اِلٌٍَة أَْو ِعْلٍي ٌُْنتَفَُي  ِِ  أَْو َواٍَد َصاِاحٍ ٌَْدعُو اَ ُ 

 ًُّ   .َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع
1245. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “tidak akan kamu capai 
kebajikkan hingga kamu belanjakan apa yang kamu kasihi”. Maka Abu Talhah tatkala 
mendengarnya gemarlah dia pada mewakafkan Bairuha yang mana ia hartanya yang 
paling dia kasihi. Dan khabar Muslim “apabila anak Adam mati putuslah amalannya 
melainkan tiga : sedekah yang mengalir dan ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh 
yang mendoakannya”. Sedekah yang mengalir itu ditanggungkan di sisi para ulamak di 
atas wakaf sepertimana kata Rafi‟e.  
 

ٌِْ  َوِصٌ َةٌ : َوأَْلَكانُ ُ أَْل َعَةٌ  َواْاُ َصنُِّف ذََكَل  َْعَ َها ُ عَ ًِّلا َعْن ُ  ِااشُُّلوِط  َقَاَ  . َواقٌِف َوَ ْوقُوٌف َوَ ْوقُوٌف َعلَ
عٍ  (َواْاَوْقفُ  ):  ْكُ  اْْلَّوُ ، َوهَُو اْاَواقُِف  ٌََِصحُّ ِ ْ   (َ ائٌِز  )أَْي ِ ْ  ُ ْ تَاٍل أَْهِ  تَ َلُّ أَْي َصِ ٌٌح، َوَهذَا هَُو االُّ

ٌِْلهِ . َكا ٍِل َواَْو ِاَ ْ ِ ٍد، َوِ ْ  ُ  َعٍّض ََل ِ ْ  ُ ْكَلٍه َوُ َكاتَبٍ  ٌِْ   ِفَلٍَس أَْو َغ . َواَْو  ُِ  َاَشَلِة َوِاٌِّ ِ . َوَ ْ ُ وٍل َعلَ
. ذََكَل أَْل َعَةً َوأَْ قََط َ اِ ً ا َوَ اِدً ا َوَ ا ِعًا َوثَاِ نًا َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ  ( ِثَََلثَِة َشَلائَِط  ): َوقَْواُ ُ 

1246. Rukun-rukunnya empat : yang mewakafkan dan yang diwakafkan dan 
yang diwakafkan ke atasnya dan sighah. Musannif menyebutkan sebahagiannya 
dengan dia mengibaratkan darinya dengan syarat-syarat, maka katanya (wakaf) iaitu 
dari orang yang bebas memilih lagi ahli tabarru‟ (adalah suatu yang harus) iaitu sah. 
Ini adalah rukun pertama iaitu orang yang mewakafkan maka sah ia dari kafir walaupun 
bagi masjid, dan dari muba‟ad, tidak dari orang yang dipaksa dan mukatab dan orang 
yang dihijir dengan muflis atau selainnya, walaupun dengan dikerjakan walinya. Katanya 
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(dengan tiga syarat) dia sebutkan empat dan menggugurkan kelima dan keenam dan 
ketujuh dan kelapan sepertimana kamu akan ketahui. 
 

ْكُ  ااثّانًِ َوهَُو اْاَ ْوقُوُف  ٌْنًا ُ عٌَّنًا  (أَْ  ٌَكُوَ  ِ ّ ا ٌُْنتَفَُي  ِِ   )ااّشْلطُ اْْلَّوُ  َوهَُو االُّ ٌْنِِ   )َع  (َ َي  َقَاِء َع
ٌِْت اْاَ اِ  َوََل  ُدّ أَْ  ٌَْق ََ  اانّْقَ  ِ ْ  ِ ْلِك َشْ ٍا إاَى ِ ْلِك آَ َل  .َ ْ لُوًكا ِاْلَواقِفِ  َ اِي ِ ْ   َ نَعَْي، ٌَِصحُّ َوْقُف اإْلِ

ٌِْ ، َوَ َواٌء َلَ َوٌُِفٌدُ ََل  ِفََواتِِ  نَْفعًا ُ  َاً ا َ ْقُصودًا َوَ َواٌء أََكاَ  اانّْفُي  ًِ اْاَ اِ  أَْي  َكَوْقِف َعْ ٍد َوَ ْ ٍ  َصِ ٌَل
َوٌُْعتَقَاِ  : قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة َكأَْصِلَها .  َوَكُ دَ ٍّل َوُ عَلٍّ  ِعتْقُ ُ  ِِصفَةٍ ،َكاَ  َعقَاًلا أَْي َ ْنقُوًَل َكُ َشاعٍ َواَْو َ ْ ِ دًا

فَةِ  .  َوٌَْ طُُ  اْاَوْقُف  ِِعتِْقِهَ ا َو ِنَاٍء َوِغَلاٍس ُوِ عَا  ِأَْلٍض  َِ  ٍّ . ُِوُ وِد ااّصِ
1247. Syarat pertama yang mana ia rukun kedua iaitu apa yang diwakafkan 
(bahawa adalah ia daripada apa yang dimanfaatkan) hal keadaan ia „ain yang 
tertentu (serta kekal „ainnya) lagi dimiliki bagi yang mewakafkan. Na‟am, sah wakaf 
imam dari baitul mal. Tidak dapat tidak bahawa ia menerima pindahan dari milik 
seorang kepada milik yang lain, dan memberi faedah tidak dengan luputnya akan 
manfaat yang mubah yang dimaksudkan, samaada manfaat itu pada masa yang hadhir 
atau tidak seperti wakaf hamba dan anak keldai yang kecil, dan samaada ianya ‟aqar 
atau manqul seperti suatu yang melengkapi walaupun ianya masjid, dan seperti hamba 
yang ditadbir dan digantungkan merdekanya dengan sifat. Katanya didalam Raudhah 
seperti asalnya : dimerdekakan keduanya dengan ujud sifat itu. Batal wakaf dengan 
merdeka keduanya dan dengan membina dan menanam pokok yang diletakkan 
keduanya pada bumi dengan hak.  
 

ٌِْ  ِاعَدَِي تَْعٌٌِنِِهَ ا َوََل َ ا ََل ٌُْ لَُك  ّ ِة َوََل أََ ِد َعْ دَ ٌٍْ ، َوََل َ ا  ًِ ااذِّ ٌَْ ْت  ِعَ  َََل ٌَِصحُّ َوْقُف َ ْنفَعٍَة، ِْلَنَّها اَ
 َوُ وًصى  َِ ْنفَعَتِِ  اَ ُ َوُ ّلٍ َوَكْلٍب َواَْو ُ عَلًّ ا، َوََل ُ ْ تَْواَدٍَة َوُ َكاتٍَب، ِْلَنُّهَ ا ََل ٌَْق َََلِ  اانّْقَ ،  ِاْلَواقِِف َكُ ْكتَلً 

ٌنَةُ  ٌُْل َوََل آاَِة اَْهٍو َوََل دََلاِهَي ِاِزٌنٍَة ِْلَّ  آاَةَ االّْهِو ُ َ ّلَ ةٌ َوااّزِ َ ْقُصودٍَة، َوََل َ ا ََل ٌُِفٌدُ نَْفعًا َكَزِ ٍ  ََل َغ
ٌِْل َ ْزُلوعٍ ِْلَّ  نَْفعَ ُ  ًِ  َْوتِِ  َوَ ْقُصودُ اْاَوْقِف  ٌَْ اٍ  َغ ٌُْلَ ى  ُْلُؤهُ، َوََل َ ا ََل ٌُِفٌدُ إَّل  ِفََواتِِ  َكَطعَاٍي َوَل

ٌَْ اٍ  َ ْزُلوعٍ  . اادَّواُي،  ِِ ََلِف َ ا ٌَدُوُي َكِ ْ ٍك َوَعْن ٍَل َوَل
1248. Maka tidak sah wakaf manfaat kerana ia bukannya „ain,dan tidak apa yang 
pada zimmah, dan tidak wakaf satu daripada dua hambanya kerana tidak tertentu 
keduanya,dan tidak wakaf apa yang tidak dimiliki pewakaf seperi barang sewaan dan 
barang yang diwasiatkan manfaatnya bagi seorang dan orang merdeka dan anjing 
walaupun terlatih, dan tidak wakaf ummu walad dan mukatab kerana keduanya tidak 
menerima pindahan milik, dan tidak wakaf alat kelalaian dan tidak wakaf dirham untuk 
perhiasan kerana alat kelalaian itu haram dan hiasan itu tidak dimaksudkan, dan tidak 
wakaf apa yang tidak berfaedah apa-apa manfaat seperti hamba lumpuh yang tidak 
diharapkan sembuhnya, dan tidak wakaf apa yang tidak berfaedah satu manfaat 
melainkan dengan luputnya seperti makanan dan tumbuhan wangi yang tidak ditanam 
kerana manfaatnya pada luputnya sedangkan maksud wakaf itu adalah berpanjangan, 
bersalahan apa yang berpanjangan seperti kasturi dan ambar dan tumbuhan wangi 
yang ditanam.  
 

ٌِْ   (َو  ) ْكُ  ااثّاِاُث َوهَُو اْاَ ْوقُوُف َعلَ  ًِ  (َعلَى أَْصٍ  َ ْوُ وٍد  )اْاَوْقُف  (أَْ  ٌَكُوَ   ): ااّشْلطُ ااثّانًِ َوهَُو االُّ
ٌِْ  . اْاَ ا ِ  ٌِْل ُ عٌَّ ٍ : َوهَُو َعلَى قِْ َ   َِإْ  َوقََف َعلَى ُ عٌٍَّ  اُْشتُِلَط إْ َكاُ  تَْ ِلٌِكِ   ًِ َ اِ  اْاَوْقِف . ُ عٌٍَّ  َوَغ

ٌِْ   ُِوُ وِدِه  ًِ اْاَ اِلاِ  .  َََل ٌَِصحُّ اْاَوْقُف َعلَى َواَِدِه َوهَُو ََل َواَدَ اَ ُ، َوََل َعلَى  ُقََلاِء أَْوََلِدِه َوََل  َِقٌَل  ٌِِهيْ . َعلَ
ًٌّ َصحّ  ًٌْ ا َ ْ  اْ تَقََل  َْعدُ َكَ ا قَااَ ُ اْا َ َِويّ .  َِإْ  َكاَ   ٌِِهْي  َِقٌٌل َوَغنِ َوََل َعلَى َ نٌٍِ  ِاعَدَِي ِصّ ِة  .َوٌُْعَطى ِ ْن ُ أَ

نَعَْي إْ  اْنفََصَ   .تََ لُِّكِ ، َوَ َواٌء أََكاَ  َ ْقُصودًا أَْي تَا ِعًا َ تّى اَْو َكاَ  اَ ُ أَْوََلدٌ َواَ ُ َ نٌٌِ  ِعْندَ اْاَوْقِف اَْي ٌَْدُ  ْ 
ًُّ وْ دََ َ  َ عَُهْي، إَّل أَْ  ٌَكُوَ  اْاَواقُِف قَْد َ ّ ى اْاَ ْواُ  ٌَْ  أَْو ذََكَل َعدَدَهُْي،  َََل ٌَْدُ ُ  َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع . ِد
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1249. Syarat kedua yang mana ia rukun ketiga iaitu yang diwakafkan ke atasnya 
(bahawa adalah) wakaf itu (di atas asal yang ujud) pada masa itu. Ianya di atas dua 
bahagian, yang tertentu dan yang tidak tertentu. Maka jika dia wakafkan ke atas yang 
tertentu disyaratkan terboleh memberi milik kepadanya pada ketika wakaf ke atasnya 
dengan ujudnya pada luaran, maka tidak sah wakaf ke atas anaknya sedang dia tidak 
punya anak, dan tidak ke atas yang fakir daripada anak-anaknya sedangkan tidak ada 
yang fakir pada mereka. Maka jika pada mereka itu ada yang fakir dan yang kaya sah 
ia, dan diberikan darinya juga orang yang fakir selepas itu, sepertimana dikatakan 
Bughawi. Dan tidak wakaf ke atas janin kerana tidak sah dia memilik sesuatu, samaada 
dia yang dimaksudkan atau yang mengikut, hinggakan kalau dia mempunyai beberapa 
orang anak dan mempunyai janin di sisi wakaf tidak dia masuk. Na‟am jika janin itu telah 
tercerai dia masuk bersama mereka, melainkan bahawa pewakaf itu menamakan yang 
ujud atau dia menyebutkan bilangan mereka, maka janin itu tidak masuk sepertimana 
kata Azrai‟e. 

 
، ِْلَنّ ُ ََل ٌَْ ِلكُ : تَْن ٌِ ٌ  ِ، َوََل َعلَى أََ ِد . قَْد عُِلَي ِ ّ ا ذُِكَل أَّ  اْاَوْقَف َعلَى اْاَ ٌِِّت ََل ٌَِصحُّ ًّ َو ِِ  َصّلَح اْاُ ْلَ انِ

ٌَْس أَْهًَل ِاْلِ ْلكِ  ٌِْ ، َوََل َعلَى نَْفِس اْاعَْ ِد، ِْلَنّ ُ اَ ٌِْ  ِاعَدَِي تَْعٌٌِِ  اْاَ ْوقُوِف َعلَ ٌِْ  ااّشْ َص  َِإْ  أَْطلََ  اْاَوْقَف  .َهذَ
ٌِْلِه  َُهَو َوْقٌف َعلَى َ ٌِِّدهِ  ٌِْ   َِإْ  َكاَ  اَ ُ اَْي ٌَِصّح ِْلَنّ ُ ٌَقَُي ِاْلَواقِِف، َوإِْ  َكاَ  ِا َ َوأَّ ا اْاَوْقُف َعلَى . َعلَ

ٌِْ  ٌَْوَي نَْو َتِِ   ََكاْاُ ّلِ أَْو ٌَْوَي نَْو َِة َ ٌِِّدِه  ََكاْاعَْ دِ  َوإِْ  . اْاُ  َعِّض  َااّظاِهُل أَنّ ُ إْ  َكاَ  ُ َهاٌَأَةً َوَصدََل اْاَوْقُف َعلَ
ٌّةِ  ّ ِ َواْاُ ّلِ َع َعلَى ااّلِ . اَْي تَكُْ  ُ َهاٌَأَةً ُوّزِ

1250. Tanbih. Sungguh telah diketahui dari apa yang disebutkan itu bahawa 
wakaf ke atas mayat tidak sah kerana dia tidak memilik, dan dengannya Jurjani 
menjelaskan, dan tidak ke atas seorang dari dua orang ini kerana tidak tertentu yang 
diwakafkan ke atasnya, dan tidak ke atas diri hamba kerana dia bukan ahli bagi memilik. 
Maka jika pewakaf mengitlakkan wakaf ke atas hamba maka jika dia miliknya tidak sah 
ia kerana ia jatuh bagi pewakaf itu, dan jika dia milik orang lain maka ia wakaf ke atas 
penghulunya. Adapun wakaf ke atas hamba muba‟ad maka yang zahir bahawa jika dia 
diaturkan dan keluar wakaf itu ke atasnya pada hari gilirannya maka seperti orang 
merdeka atau pada hari giliran penghulunya maka seperti hamba. Jika dia tidak 
diaturkan dihincirkan ia ke atas kehambaan dan kemerdekaanya. 
 

ٌَْ ْت أَْهًَل ِاْلِ ْلِك  َِ ا ٍ    َِإْ  قََصدَ  ِِ  َ اِاَكَها  َُهَو َوْقٌف .َواَْو َوقََف َعلَى  َِهٌَ ٍة َ ْ لُوَكٍة اَْي ٌَِصّح اْاَوْقُف، ِْلَنَّها اَ
 ِ ٌْ ٌِْ  اْاَ ْوقُو َِة  ًِ ااثُّ ُوِل َونَْ ِوَها،  ٌََِصحُّ اْاَوْقُف َعلَى َعلَِفَها. َعلَ َوٌَِصحُّ . َوَ َلَا  ِاْاَ ْ لُوَكِة اْاَ ْوقُو َةُ َكاْاَ 

ٍ ُ عٌٍَّ  ِ ّ ا ٌُْ ِكُ  تَْ ِلٌكُ ُ اَ ُ  ًّ ٌْ ِ . َعلَى ِذّ ِ َوََل ٌَِصحُّ .  ٌََْ تَنُِي َوْقُف اْاُ ْصَ ِف َوكُتُِب اْاِعْلِي َواْاعَْ ِد اْاُ ْ ِلِي َعلَ
ٌِْ  ََل دََواَي اَُهَ ا َ َي كُْفِلِهَ ا، َوااثّاِاُث  ٍ َوََل َوْقُف ااّشْ ِا َعلَى نَْفِ ِ ، ِْلَّ  اْْلَّواَ ًّ اْاَوْقُف َعلَى ُ ْلتَدٍّ َوَ ْل ِ

ْنَ اِ  ِ ْلَك ُ ِانَْفِ ِ ، ِْلَنّ ُ َ اِصٌ ، َوتَْ ِصٌُ  اْاَ اِصِ  ُ َ ا ٌ  . ِاتَعَذُِّل تَْ ِلٌِك اإْلِ
1251. Kalau dia mewakafkan ke atas bahimah yang dimiliki tidak sah wakaf itu 
kerana ia bukan ahli bagi milik dalam satu keadaan pun. Maka jika dia maksudkan 
pemiliknya maka ia wakaf ke atasnya. Keluar dengan yang dimiliki oleh yang 
diwakafkan seperti kuda yang diwakafkan pada sempadan negeri dan umpamanya 
maka sah wakaf ke atas umpannya. Sah wakaf ke atas zimmi yang tertentu apa yang 
mungkin memilikkannya kepadanya. Maka tertegah wakaf mushaf dan kitab ilmu dan 
hamba muslim ke atasnya, dan tidak wakaf ke atas murtad dan harbi, dan tidak wakaf 
seorang ke atas dirinya kerana dua yang pertama itu tidak kekal lama serta kufur 
keduanya, dan yang ketiga kerana teruzur seorang memilikkan miliknya kepada dirinya 
sendiri kerana ia sedia terhasil, dan menghasilkan perkara yang sedia terhasil adalah 
mustahil. 
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َ َواٌء أَْظَهَل  ٌِِ  ِ َهةَ قُْل ٍَة َكاْاَوْقِف َعلَى  ( َْلعٍ ََل ٌَْنقَِطُي  )ااّشْلطُ ااثّاِاُث أَْ  ٌَكُوَ  اْاَوْقُف ُ َؤ ّدًا َعلَى  (َو  )

ّ ِة َواْافََ قَِة، ِْلَّ  ااّصدَقَةَ  اْافُقََلاِء َواْاعُلََ اِء َواْاُ َ اِهِدٌَ  َواْاَ َ اِ ِد َواالُّ ُِط، أَْي اَْي تَْظَهْل َكاْْلَْغنٌَِاِء َوأَْهِ  ااذِّ
ًٌّ اَْي ٌُْق َْ  إَّل  ِ ٌَِّنٍَة،  ِِ ََلِف َ ا اَْو  ٌِْهْي َ ائَِزةٌ، َواَْو َوقََف َشْ ٌا َعلَى اْْلَْغنٌَِاِء َوادَّعى َشْ ٌا أَنّ ُ َغنِ َعلَ

. َوقََف َعلَى اْافُقََلاِء َوادَّعى َشْ ٌا أَنّ ُ  َِقٌٌل َواَْي ٌُْعَلْف اَ ُ َ اٌ   ٌَُْق َُ   ََِل  ٌَِّنٍَة نََظًلا ِاَْلَْصِ   ٌِِهَ ا
1252. Syarat ketiga bahawa adalah wakaf itu selama-lama di atas (cabangan 
yang tidak putus)samaada zahir padanya pihak dampingan diri seperti wakaf ke atas 
para fakir dan ulamak dan mujahidin dan masjid dan ribat, atau tidak zahir seperti orang 
kaya dan ahli zimmah dan orang fasik, kerana sedekah ke atas mereka adalah harus. 
Kalau seorang mewakafkan ke atas orang kaya dan seorang mendakwa bahawa dia 
kaya tidak diterima katanya melainkan dengan keterangan, bersalahan keadaan kalau 
dia mewakafkan ke atas para fakir dan seorang mendakwa bahawa dia fakir dan tidak 
diketahui ada baginya harta maka diterima katanya tanpa keterangan kerana 
memandang kepada asal pada kedua masaalah ini.  
 

َوِاَهذَا َعدّ ااشُُّلوَط . َعلَى َ ا قَْ لَ ُ أَنُّهَ ا َشْلطٌ َواِ دٌ " َو َْلعٍ ََل ٌَْنقَِطيُ "قَِ ٌّةُ َعْطِف اْاُ َصنِِّف قَْواَ ُ : تَْن ٌِ ٌ 
.  َواَاِّذي  ًِ ااّلْوَ ِة أَنُّهَ ا َشْلَطاِ  َكَ ا قَّلْلُت  ِِ  َكََلَ  ُ .ثَََلثَةً 

1253. Tanbih. Kehendak „ataf musannif katanya “dan fara‟yang tidak putus” ke 
atas apa yang sebelumnya bahawa keduanya syarat yang satu, kerana ini dia 
membilangkan syarat-syaratnya tiga. Yang didalam Raudhah bahawa keduanya dua 
syarat sepertimana aku tetapkan kalamnya dengannya. 
 

 ِاْاَ اِء اْاُ ْهَ لَِة َوااّظاِء اْاُ َشااَِة، أَْي ُ َ ّلٍي َكِعَ اَلِة اْاَكنَائِِس  (أَْ  ََل ٌَكُوَ   ًِ َ ْ ظُوٍل  )ااّشْلطُ ااّلا ُِي  (َو  )
ْنِ ٌِ  أَْو  َونَْ ِوَها ِ ْ  ُ تَعَ ّدَاِت اْاكُفّاِل ِالتّعَ ُِّد  ٌَِها، أَْو ُ ُصِلَها أَْو قَنَاِدٌِلَها أَْو ُ دّاِ َها، أَْو كُتُِب ااتّْوَلاِة َواإْلِ

ِب  َُهَ ا ُ تََ ادّا ِ  ََلحِ ِاقُّطاعِ ااّطِلٌِ  ِْلَنّ ُ إَعانَةٌ َعلَى َ ْعِصٌٍَة، َواْاَوْقُف شُِلَع ِالتّقَلُّ . ااّ ِ
1254. Syarat keempat (bahawa ia tidak pada perkara yang ditegah) iaitu yang 
haram seperti membina gereja dan umpamanya daripada tempat-tempat ibadat kuffar 
untuk ibadat padanya atau tikarnya atau lampunya atau khadamnya atau kitab taurat 
dan injil atau pedang bagi pemotong jalan kerana ia bantuan di atas maksiat sedangkan 
wakaf disyara‟kan untuk dampingan diri, maka kedua-duanya berlawanan. 
 

ْكُ  ااّلا ُِي اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِاْاُ َلاِد َكاْاِعتِْ   َْ  أَْواَى، َو ًِ َ ْعنَاهُ َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ اِ   ٌ َِة َوهَُو االُّ َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
ْاُت َوَ  َْ ُت َكذَا َعلَى َكذَا أَْو تََصدّْقُت  َِكذَا َعلَى َكذَا َصدَقَةً ُ َ ّلَ ةً أَْو ُ َؤ ّدَةً أَْو  َُ َصِلٌُ  ُ َكَوقَْفُت َوَ ّب

.  َ ْوقُو َةً، أَْو ََل تُ َاعُ أَْو ََل تُوَهُب، َوَ عَْلُت َهذَا اْاَ َكاَ  َ ْ ِ دًا
1255. Syarat pada sighah iaitu rukun keempat : lafaz yang menyedarkan apa 
yang dikehendaki sama seperti memerdekakan hamba bahkan terutama. Pada 
maknanya apa yang telah lalu pada dhaman. Yang jelasnya seperti “aku wakafkan” dan 
“aku sabilkan” dan “aku tahan sekian di atas sekian”, atau “aku sedekahkan sekian ke 
atas sekian sebagai sedekah yang diharamkan atau yang selama-lama atau dibekukan 
atau yang tidak dijual atau yang tidak dihibahkan”, dan “aku jadikan tempat ini sebagai 
masjid”. 
 

، َوإِنَّ ا ٌَُؤّكدُ  ِِ   َََل ٌَكُوُ  َصِلًٌ ا،  َوِكنَاٌَتُ ُ َكَ ّلْ ُت َوأَ ّْدُت َهذَا ِاْلفُقََلاِء، ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا ََل ٌُْ تَْعَ ُ  ُ ْ تَِقَلًّ
ًٌْ ا َ ا اَْو  َنَى َ ْ ِ دًا  ِنٌِّتِِ  . َوَكتََصدّْقُت  ِِ  َ َي إَ ا َتِِ  ِاِ َهٍة َعاّ ٍة َكاْافُقََلاءِ  َوأَْاَ َ  اْاَ اَوْلِديُّ  ِاالّْفِظ أَ

  . َِ َواتٍ 
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1256. Kinayahnya seperti “aku haramkan” dan “aku abadikan ini bagi para fakir” 
kerana setiap dari keduanya tidak digunakan dalam keadaan tersendiri hanya 
dita‟kidkan dengannya maka ianya tidak jelas, dan seperti “aku sedekah dengannya” 
serta mengidhafatkannya kepada pihak yang umum seperti para fakir. Mawardi 
menghubungkan dengan lafaz juga keadaan kalau dia membina masjid dengan niat 
masjid pada bumi mati. 
 

ااتّأْ ٌِدُ َكاْاَوْقِف َعلَى َ ْ  اَْي ٌَْنقَِلْض قَْ َ  قٌَِاِي ااّ اَعِة َكاْافُقََلاِء، أَْو َعلَى َ ْ  ٌَْنقَِلُض ثُّي : َوااّشْلطُ اْاَ اِ ُس 
ٌٍْد ثُّي اْافُقََلاِء،  َََل ٌَِصحُّ تَأْقٌُِت اْاَوْقفِ   اَْي ٌَِصّح ،َوقَْفُت َهذَا َعلَى َكذَا َ نَةً :  َلَْو قَاَ  . َعلَى َ ْ  ََل ٌَْنقَِلُض َكَز

ٌ َةِ  ٌٍْد َ نَةً ثُّي َعلَى اْافُقََلاءِ . ِافََ اِد ااّصِ .  َصحّ   َِإْ  أَْعقَ َ ُ  َِ ْصِلٍف َكَوقَْفتُ ُ َعلَى َز
1257. Syarat kelima : menjadikannya selama-lama, seperti wakaf ke atas orang 
yang tidak pupus sebelum berdiri kiamat seperti para fakir atau ke atas orang yang 
pupus kemudian ke atas yang tidak pupus seperti Zaid kemudian para fakir, maka tidak 
sah mewaktukan wakaf itu. Maka kalau dia kata : aku wakafkan ini ke atas sekian 
setahun, tidak sah ia kerana fasad sighah itu. Maka jika dia mengiringkannya dengan 
tempat palingan seperti “aku wakafkannya ke atas zaid setahun kemudian ke atas para 
fakir” sah ia. 
 

ًَ  ٌِِ  َشْلطُ اْاَواقِفِ  َوَهذَا  ٌَِ ا ََل ٌَُ اِهً ااتّْ ِلٌَل، أَّ ا َ ا ٌَُ اِهٌِ  َكاْاَ ْ ِ ِد َواْاَ ْق ََلِة َوااّلِ َاِط َكقَْوِاِ  . َوُلوِع
  .َ عَْلتُ ُ َ ْ ِ دًا َ نَةً،  َِإنّ ُ ٌَِصحُّ ُ َؤ ّدًا، َكَ ا اَْو ذََكَل  ٌِِ  َشْلًطا  َاِ دًا َوهَُو ََل ٌَْف ُدُ  ِااّشْلِط اْافَاِ دَ : 

1258. Dipelihara padanya syarat pewakaf. Ini pada apa yang tidak menyamai 
memerdekakan hamba. Adapun apa yang menyerupainya seperti masjid dan kuburan 
dan ribat seperti katanya : aku jadikannya masjid setahun, maka ianya sah dalam 
keadaan selama-lama, sepertimana kalau dia sebutkan padanya syarat yang rosak 
walhal ia tidak rosak dengan syarat yang fasid. 
 

ٌٍْد ثُّي نَْ ِل ِ : َواَْو قَاَ   ٌِْ  ،َوقَْفت َعلَى أَْوََلِدي أَْو َعلَى َز  َونَْ ِوِه ِ ّ ا ََل ٌَدُوُي َواَْي ٌَِزْد َعلَى ذَِاَك َ ْ  ٌُْصَلُف إاَ
ٌْلِ  .  َْعدَهُْي َصّح، ِْلَّ  َ ْقُصودَ اْاَوْقِف اْاقُْل َةُ َواادَّواُي،  َِإذَا  ٌََّ  َ ْصِل َ ُ اْ تِدَاًء َ ُهَ  إدَاَ تُ ُ َعلَى َ  ٌِِ  اْاَ 

.  َِإذَا اْنقََلَض اْاَ ْذكُوُل ُصِلَف إاَى أَْقَلِب اانّاِس إاَى اْاَواقِِف ٌَْوَي اْنِقَلاِض اْاَ ْذكُولِ . َوٌَُ ّ ى ُ ْنقَِطَي اْْلِ لِ 
ْلِث  ًِ اْْلََصّحِ  .   ٌَُقَدُّي اْ ُ   ِْنٍت َعلَى اْ ِ  َعيٍّ . َوٌَْ تَاُّ اْاَ ْصِلُف ُوُ و ًا  ِفُقََلاِء قََلا َِة ااّلِ ِي ََل اإْلِ

1259. Kalau dia kata : aku wakafkan ke atas anak-anak ku atau ke atas Zaid 
kemdian titihannya, dan umpamanya daripada apa yang tidak berterusan dan dia tidak 
menambah di atas demikian itu orang yang dipalingkan wakaf itu kepadanya selepas 
mereka itu sah ia kerana tujuan wakaf adalah dampingan diri dan berterusan. Maka 
apabila dia menerangkan tempat palingannya mula-mula mudahlah meneruskannya di 
atas jalan kebajikan. Dinamakan ia yang putus akhir. Maka apabila pupus apa yang 
disebutkan it dipalingkan ia kepada orang yang paling dekat kepada pewakaf pada hari 
pupus yang disebutkan. Khusus tempat palingan itu di atas jalan wajib dengan para fakir 
kerabat rahim, bukan kerabat pusaka pada yang paling sahih. Maka didulukan anak 
lelaki bagi anak perempuan di atas anak lelaki bapa saudara sebelah bapa.  
 

َواَْو َكاَ  اْاَوْقُف ُ ْنقَِطُي اْْلَّوِ  َكَوقَْفتُ ُ َعلَى َ ْ  َ ٌُواَدُ ِاً ثُّي َعلَى اْافُقََلاِء اَْي ٌَِصّح، ِْلَّ  اْْلَّوَ   َاِطٌ  ِاعَدَِي 
 ِ ٌْ ٌِْ   ًِ اْاَ اِ ،  ََكذَا َ ا تََلتَّب َعلَ  أَْو َكاَ  اْاَوْقُف ُ ْنقَِطَي اْاَوَ ِط َكَوقَْفُت َعلَى أَْوََلِدي ثُّي ،إْ َكاِ  ااّصْلِف إاَ

. ثُّي  َْعدَ أَْوََلِدِه ٌُْصَلُف ِاْلفُقََلاءِ . َعلَى َلُ ٍ  ِ ْنُهْي ثُّي َعلَى اْافُقََلاِء َصّح ِاُوُ وِد اْاَ ْصِلِف  ًِ اْاَ اِ  َواْاَ   ِ 
1260. Kalau wakaf itu putus awalnya seperti “aku wakafkannya ke atas orang 
yang akan dilahirkan bagi ku kemudian ke atas para fakir” tidak sah ia kerana yang 
awalnya batil kerana tidak boleh memalingkan kepadanya pada masa itu juga, maka 
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begitu juga apa yang tersusun di atasnya, atau adalah wakaf itu putus tengah seperti 
“aku wakafkan ke atas anak-anak ku kemudian ke atas yang lelaki dari mereka 
kemudian ke atas para fakir” sah ia kerena ujud tempat dipalingkan ia pada masa itu 
dan masa depan. Kemudian selepas anak-anaknya dipalingkan ia kepada para fakir. 
 

َواَْي ٌَْذكُْل َ ْصِل َ ُ اَْي ٌَِصّح ِاعَدَِي ِذْكِل " َوقَْفت َكذَا"  َلَْو اْقتََصَل َعلَى قَْوِاِ  . ٌََاُ  اْاَ ْصِلفِ : َوااّشْلطُ ااّ اِدُس 
َكفَى َوُصِلَف إاَى َ َصاِاِ ِ  ِعْندَ " َوقَْفت َهذَا َعلَى َ ْ ِ ِد َكذَا"َ ْصِل ِِ ، َواَْو ذََكَل اْاَ ْصِلَف إْ َ اًَل َكقَْوِاِ  

. اْاُ ْ ُهولِ 
1261. Syarat keenam : keterangan tempat palingan. Maka kalau dia 
menghadkan ke atas katanya “aku wakafkan sekian” dan dia tidak menyebutkan tempat 
palingannya tidak sah ia kerana tidak disebutkan tempat palingannya. Kalau dia 
menyebutkan tempat palingannya dengan ringkas seperti katanya : aku wakafkan ini ke 
atas masjid sekian, memada dan dipalingkan ia kepada maslahatnya di sisi jumhur. 

 
ٌْدٌ  َقَْد َوقَْفت َكذَا َعلَى َكذَا، ِْلَنّ ُ َعْقدٌ : أَْ  ٌَكُوَ  ُ نَّ ًزا  َََل ٌَِصحُّ تَْعِلٌقُ ُ َكقَْوِاِ  : َوااّشْلطُ ااّ ا ُِي  إذَا َ اَء َز

ٌْيِ َواْاِه َِة َوَ َ  ُّ  َلاٌَِة،  َََل ٌَِصحُّ تَْعِلٌقُ ُ َعلَى َشْلٍط َكاْا َ ٌَْقتَِ ً نَْقَ  اْاِ ْلِك  ًِ اْاَ اِ  اَْي ٌُْ َ  َعلَى ااتّْ ِلٌِب َوااّ ِ
. اْا ُْطََلِ   ٌَِ ا ََل ٌَُ اِهً ااتّْ ِلٌلَ 

1262. Syarat ketujuh : bahawa ianya lulus, maka tidak sah menta‟likkannya, 
seperti katanya : apabila datang Zaid maka aku wakafkan sekian di atas sekian, kerana 
ia akad yang menuntut pemindahan milik pada masa itu juga, tidak dibina ia di atas 
memenangkan dan melarat, maka tidak sah menta‟likkannya di atas syarat seperti 
jualan dan hibah. Tempat batal itu pada apa yang tidak menyerupai memerdekakan 
hamba. 
 

ْ عَةِ  ًٌْ ا َ ا اَْي . أَّ ا َ ا ٌَُ اِهٌِ  َكَ عَْلتُ ُ َ ْ ِ دًا إذَا َ اَء َلَ َ اُ   َااّظاِهُل ِصّ تُ ُ َكَ ا ذََكَلهُ اْ ُ  ااّلِ َوَ َ لُّ ُ أَ
ٌَْ اِ  .  َِإْ  َعلّقَ ُ  ِِ  َكقَْوِاِ  َوقَْفت دَاِلي  َْعدَ َ ْوتًِ َعلَى اْافُقََلاِء  َِإنّ ُ ٌَِصحُّ . ٌُعَلِّْق ُ  ِاْاَ ْوتِ  َوَكأَنّ ُ : قَاَ  ااّش

ٌْيِ َكاَ  ُلُ وًعا ٌِْ  . َوِصٌّةٌ ِاقَْوِ  اْاقَفّاِ  إنّ ُ اَْو َعَلَ َها ِاْل َ ْعَطاَء ِاْلَ ْوقُوِف َعلَ َواَْو نَّ َز اْاَوْقَف َوَعلَّ  اإْلِ
 ٍ ٌْ ًّ َعْ  اْاقَاِ ً ُ َ  .  ِاْاَ ْوِت َ اَز نَقَلَ ُ ااّزْلَكِش

1263. Adapun apa yang menyerupainya seperti “aku jadikannya sebagai masjid” 
apabila datang ramadhan maka yang zahir sahnya sepertimana disebutkan Ibnu Rif‟ah. 
Tempatnya juga selama dia tidak menta‟likkannya dengan mati. Maka jika dia 
mentalikkannya dengannya seperti katanya : aku wakafkan rumah ku selepas mati ku 
ke atas para fakir, maka ianya sah. Kata syeikh kami seolah-olah ianya wasiat kerana 
kata Qaffal bahawa kalau dia menawarkannya untuk jual adalah ia rujuk. Kalau dia 
meluluskan wakaf dan menta‟likkan pemberian kepada orang yang diwakafkan ke 
atasnya dengan mati harus ia. Menakalkannya Zarkasyi dari Qadhi Husain. 

 
َوقَْفت َعلَى َ ْ  ِشئْت أَْو  ٌَِ ا ِشئْت َوَكاَ  قَْد َعٌَّ  اَ ُ َ ا َشاَء أَْو َ ْ  ٌََشاُء ِعْندَ َوْقِفِ  َصّح، َوأُِ ذَ : َواَْو قَاَ  
. َوقَْفت   ٌَِ ا َشاَء اّاُ َكاَ   َاِطًَل، ِْلَنّ ُ ََل ٌَْعلَُي َ ِشٌئَةَ اّاِ تَعَااَى: َواَْو قَاَ  . َوإَِّل  َََل ٌَِصحُّ ِاْلَ َهااَةِ .  ِ ٌََانِ ِ 

1264. Kalau dia kata : aku wakafkan ke atas orang yang aku hendak atau pada 
apa yang aku hendak dan adalah dia telah menentukan bagi wakaf itu apa yang dia 
hendak atau orang yang dia hendak di sisi wakafnya sah ia dan diambil keterangannya. 
Jika tidak, maka tidak sah ia kerana jahil. Kalau dia kata : aku wakafkannya pada apa 
yang Allah kehendaki adalah ianya batal kerana tidak dia mengetahui kehendak Allah 
taala. 
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ْاَزاُي،  َلَْو قَاَ  : َوااّشْلطُ ااثّاِ ُ   ُ وعِ  ٌِِ  ،َوقَْفت َهذَا َعلَى َكذَا: اإْلِ   َِشْلِط اْاِ ٌَاِل ِانَْفِ ِ   ًِ إْ قَاِء ُوْقِفِ  أَْو االُّ
ٌِْ   َِوْ ِ  َ ا َكأَْ  َشَلَط أَْ  ٌَ ٌِعَ ُ أَْو َشَلَط أَْ  ٌَْدُ َ  َ ْ  َشاَء  ٌِْلِه أَْو َشَلَط َعْودَهُ إاَ َ تَى َشاَء، أَْو َشَلَط ُ ِا َ

ًُّ َكاْاِعتْ ِ  ًُّ  .َوٌَْ ُلُا َ ْ  َشاَء اَْي ٌَِصّح قَاَ  ااّلا ِِع ٌُْل : قَاَ  اا ُّْ ِك َوَ ا اْقتََ اهُ َكََلُ  ُ ِ ْ   ُْطََلِ  اْاِعتِْ  َغ
َلاٌَةِ . َ ْعُلوفٍ  ًٌّ َعلَى اْا َلَ َِة َوااّ ِ . َوأَْ تَى اْاقَفّاُ   ِأَّ  اْاِعتَْ  ََل ٌَْ طُُ   ِذَِاَك، ِْلَنّ ُ َ ْ نِ

1265. Syarat kelapan : melazimkan. Maka kalau dia kata : aku wakafkan ini ke 
atas sekian, dengan syarat khiar bagi dirinya pada mengekalkan wakafnya atau rujuk 
padanya bila dia hendak, atau dia mensyaratkannya bagi orang lain atau dia 
mensyaratkan kembali barang wakafnya kepadanya dengan sebarang wajah seperti dia 
mensyaratkan bahawa dia boleh menjualnya atau dia mensyaratkan bahawa masuk 
orang yang dia hendak dan keluar orang yang dia hendak, tidak sah ia. Kata Rafi‟e : 
sama seperti memerdekakan hamba. Kata Subki : apa yang dikehendaki kalamnya 
daripada batal memerdekakan hamba itu tidak makruf. Qaffal memfawakan dengan 
bahawa memerdekakan hamba tidak batal dengan demikian itu kerana ia dibina di atas 
menang dan melarat. 
 

ٌِْ  أَْي ٌَْنتَِقُ  إاَى اّاِ ،(َعلَى َ ا َشَلَط اْاَواقُِف  )أَْي اْاَوْقُف  (َوهَُو  )  َ َواٌء أَقُْلنَا اْاِ ْلُك اَ ُ أَْي ِاْلَ ْوقُوِف َعلَ
ِّ َاعِ َشْلِط اْاَواقِِف،   )تَعَااَى،  َِ ْعنَى أَنّ ُ ٌَْنفَكُّ َعْ  اْ تَِصاِا اْْلدَِ ٌٌَِّ  َكَ ا هَُو اْْلَْظَهُل، إْذ َ ْ نَى اْاَوْقِف َعلَى ات

.  َوَ ْ يٍ َوتَْلتٌٍِب َوإِْدَ اِ  َ ْ  َشاَء  ِِصفٍَة َوإِْ َلاِ ِ   ِِصفَةٍ  (ِ ْ  تَْقِدٌٍي َوتَأِْ ٌٍل َوتَْ ِوٌٍَة َوتَْفِصٌٍ  
1266. (Ianya) iaitu wakaf (adalah di atas apa yang pewakaf syaratkan) 
samada kita katakana milik wakaf baginya atau bagi yang diwakafkan ke atasnya atau 
berpindah kepada Allah taala dengan makna ia terombak dari khususiah anak Adam 
sepertimana ia yang paling zahir, kerana binaan wakaf itu di atas mengikut syarat 
pewakaf (daripada mendulukan dan mentakhirkan dan menyamakan dan 
merincikan) dan menghimpunkan dan menyusunkan dan memasukkan orang yang dia 
hendak dengan sifat dan mengeluarkannya dengan sifat.  
 

ٌء َكاَ  : ِ ثَاُ  ااتّْقِدٌِي َوااتّأِْ ٌِل، َكقَْوِاِ   ًْ َوقَْفُت َعلَى أَْوََلِدي  َِشْلِط أَْ  ٌُقَدَّي اْْلَْوَلعُ ِ ْنُهْي،  َِإْ   ََ َ  َش
 .ِاْل َاقٌِ َ 

1267. Contoh mendulu dan mentakhirkan seperti katanya : aku wakafkan ke atas 
anak-anak ku dengan syarat didulukan yang paling wara‟ dari mereka, maka jika lebih 
sesuatu adalah ia bagi yang tinggal lagi. 
 

 َِشْلِط أَْ  :  َوِ ثَاُ  ااتّْفِ ٌِ  َكقَْوِاِ  . َِشْلِط أَْ  ٌُْصَلَف ِاكُّ ِ َواِ ٍد ِ ْنُهْي ِ ائَةُ ِدْلَهيٍ : َوِ ثَاُ  ااتّْ ِوٌَِة َكقَْوِاِ  
ٌٍْد ِ ائَةٌ َوِاعَْ ٍلو َ ْ  ُو َ  . ٌُْصَلَف ِاَز

1268. Contoh menyamakan seperti katanya : dengan syarat bahawa dipalingkan 
ia bagi setiap seorang mereka seratus dirham. Contoh melebihkan seperti katanya : 
dengan syarat bahawa dipalingkan ia bagi Zaid seratus dan bagi umar lima puluh.  

 

ْعَطاِء َواْاِ ْقدَاِل ،َوِ ثَاُ  اْاَ ْ يِ َ اّصةً َكَوقَْفُت َعلَى أَْوََلِدي َوأَْوََلِدِهيْ    َِإّ  ذَِاَك ٌَْقتَِ ً ااتّْ ِوٌَةَ  ًِ أَْصِ  اإْلِ
، َوهَُو َ ِ ٌُي أَْ َلاِد اْْلَْوََلِد َوأَْوََلِدِهيْ  ٌَْ  اْاكُّ ِ  ذُكُوِلِهْي َوإِنَاثِِهْي، ِْلَّ  اْاَواَو ِاُ ْطلَِ  اْاَ ْ يِ ََل ِالتّْلتٌِِب َكَ ا هَُو ، َ

ااّصِ ٌُح ِعْندَ اْْلُُصوِاٌٌَِّ  َونُِقَ  َعْ  إْ َ اعِ اانَُّ اِة، َوإِْ  َزادَ َعلَى ذَِاَك َ ا تَنَاَ لُوا أَْو  َْطنًا  َْعدَ  َْطٍ  إْذ اْاَ ِزٌدُ 
.  ِالتّْعِ ٌِي  ًِ اانّْ  ِ 

1269. Contoh himpun yang khusus seperti “aku wakafkan ke atas anak-anak ku 
dan anak-anak mereka”, maka demikian itu menuntut menyamakan pada asal 
pemberian dan kadar di antara tiap seorang yang mana ia setiap orang daripada anak-
anaknya dan anak-anak mereka, yang lelaki dan yang perempuan daripada mereka, 
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kerana “dan” i.e wau itu untuk semata-mata himpun, bukan untuk tertib sepertimana ia 
yang sahih di sisi ahli-ahli usul, dan dinakalkan dari ijmak ahli-ahli nahu, sekalipun 
bertambah di atas demikian itu apa yang menitih atau lapisan selepas satu lapisan 
kerana tambahan itu untuk meratakan pada titihan.  
 

َوقَْفُت َعلَى أَْوََلِدي ثُّي َعلَى أَْوََلِد أَْوََلِدي، أَْو اْْلَْعلَى  َاْْلَْعلَى، أَْو اْْلَّوِ  : َوِ ثَاُ  ااتّْلتٌِِب َ اّصةً َكقَْوِاِ  
 ِ ٌْ  . َاْْلَّوِ ، أَْو اْْلَْقَلِب  َاْْلَْقَلِب، ِادَََلاَِة االّْفِظ َعلَ

1270. Contoh susunan yang khusus seperti katanya : aku wakafkan ke atas 
anak-anak lelaki ku kemudian ke atas anak-anak lelaki bagi anak-anak lelaki ku atau 
yang teratas maka yang teratas atau yang awal maka yang awal atau yang lebih dekat 
maka yang lebih dekat kerana dilalah lafaz di atasnya.  
 

َوِ ثَاُ  اْاَ ْ يِ َوااتّْلتٌِِب َكَوقَْفتُ ُ َعلَى أَْوََلِدي َوأَْوََلِد أَْوََلِدي،  َِإذَا اْنقََلُ وا  َعَلَى أَْوََلِدِهْي ثُّي أَْوََلِد أَْوََلِدِهْي َ ا 
  َتَكُوُ  اْْلَْوََلدُ َوأَْوََلدُ اْْلَْوََلِد ُ ْشتََلِكٌَ  َو َْعدَهُْي ٌَكُونُوَ  ُ َلتّ ٌَِ ،  .تَنَاَ لُوا

1271. Contoh himpun dan susun seperti “aku wakafkannya ke atas anak-anak 
lelaki ku dan anak-anak lelaki bagi anak-anak lelaki ku, maka apabila mereka pupus 
maka di atas anak-anak lelaki mereka kemudian anak-anak lelaki bagi anak-anak lelaki 
mereka selama mereka keturunan”. Maka adalah anak-anak lelakinya dan anak-anak 
lelaki bagi anak-anak lelakinya bersyarikat dan selepas mereka adalah mereka 
bersusun.  
 

ًَ ِ ْ  اْا َْطِ  اْْلَّوِ  أََ دٌ  ٌء َ ا  َِق ًْ ٌُْث ُوِ دَ اَْفظُ ااتّْلتٌِِب  َََل ٌُْصَلُف ِاْل َْطِ  ااثّانًِ َش َوَهَكذَا  ًِ َ ِ ٌيِ  .َوَ 
َ ْ  َ اَت ِ ْنُهْي  َنَِصٌ ُ ُ ِاَواَِدِه،  ٌَُتّ َُي :  َْطٍ  َوهُنَاَك ِ ْ   َْطٍ  أَْقَلَب ِ ْن ُ إَّل أَْ  ٌَقُوَ   اْا ُطُوِ  ََل ٌُْصَلُف إاَى

  .َشْلطُ ُ 
1272. Sekira-kira didapati lafaz tertib maka tidak dipalingkan sesuatu kepada 
lapisan kedua selama tinggal seorang dari lapisan pertama. Begitulah pada semua 
lapisan tidak dipalingkan kepada sat lapis sedang disana ada lapis yang lebih dekat 
darinya, melainkan bahawa dia katanya : siapa mati daripada mereka maka habuannya 
bagi anaknya, maka diikuti syaratnya. 
 

ٌِْ  اْ ُي اْاَواَِد َ ِقٌقَةً  َوٌَْدُ ُ  أَْوََلدُ اْا َنَاِت  ًِ  .َوََل ٌَْدُ ُ  أَْوََلدُ اْْلَْوََلِد  ًِ اْاَوْقِف َعلَى اْْلَْوََلِد، ِْلَنّ ُ ََل ٌَقَُي َعلَ
ٌِّة َوَعلَى اانّْ ِ  َوَعلَى اْاعَِقِب َوَعلَى أَْوََلِد اْْلَْوََلِد ِاِصْدِ  االّْفِظ  ِِهيْ  ٌِّة  َِلقَْوِاِ   .اْاَوْقِف َعلَى ااذُّّلِ أَّ ا  ًِ ااذُّّلِ

ٌَْ اَ   }: تَعَااَى  ٌّتِِ  دَاُود َو ُلَ ٌَْس هَُو إَّل َواَدُ اْا ِْنتِ  {َوِ ْ  ذُّلِ َواانّْ ُ  َواْاعَِقُب  ًِ . إاَى أَْ  ذََكَل ِعٌَ ى َواَ
ٌِْد اْاَ ْذكُولِ : َ ْعنَاهُ، إَّل إْ  قَاَ   ًّ ِ ْنُهْي  َََل ٌَْدُ ُ  أَْوََلدُ اْا َنَاِت  ٌَِ ا ذُِكَل نََظًلا ِاْلقَ َهذَا إْ   .َعلَى َ ْ  ٌُْنَ ُب إاَ

َكاَ  اْاَواقُِف َلُ ًَل  َِإْ  َكاَ  اْ َلأَةً دََ لُوا  ٌِِ   َِ ْعِ  اَِلْنتَِ اِب  ٌَِها اُ َِوًٌّا ََل َشْلِعًٌّا،  َااتّْقٌٌِدُ  ٌَِها ِا ٌََاِ  اْاَواقِيِ 
 .ََل ِاْ ِْ َلااِ 

1273. Tidak masuk anak-anak lelaki bagi anak-anak lelaki pada wakaf ke atas 
anak-anak elaki kerana tidak jatuh ke atasnya nama anak elaki pada hakikatnya. Masuk 
anak-anak lelaki bagi anak perempuan pada wakaf ke atas zuriat dan ke atas keturunan 
dan ke atas „aqib i.e anak-anak lelaki90 dan ke atas anak-anak lelaki bagi anak-anak 
lelaki kerana terbenar lafaz itu dengan mereka. Adapun pada zuriat maka kerana firman 
Allah taala “dan dari zuriat mereka Daud dan Sulaiman” hingga bahawa Dia 
menyebutkan Isa walhal tidak adalah dia melainkan anak lelaki bagi anak perempuan. 
Keturunan dan „aqib pada makna zuriat, melainkan jika dia kata “di atas orang yang 
dibangsakan kepada ku dari kalangan mereka” maka tidak masuk anak-anak lelaki bagi 

                                                 
90

 .cucu lelaki ”َعْقب“ - anak lelaki ”َعِقب“ .
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anak perempuan pada apa yang disebutkan itu kerana memandang kepada kait 
tersebut. Ini jika pewakaf itu lelaki maka jika dia perempuan masuk mereka padanya 
dengan menjadikan nasab padanya nasab pada lughah bukan pada syara‟, maka kait 
padanya untuk menerangkan yang sebenar bukan untuk mengeluarkan. 
 

َ ةُ  ْ َلااِ  ِِصفٍَة َكَوقَْفتُ ُ َعلَى أَْوََلِدي اْْلََلاِ ِ  َوأَْوََلِدي اْافُقََلاِء،  َََل تَْدُ ُ  اْاُ تََزّوِ ْدَ اِ   ِِصفٍَة َواإْلِ َوِ ثَاُ  اإْلِ
 ًُّ ٌُْل ااّلْ ِعٌِّة  ًِ َزَ ِ  ِعدّتَِها َكَ ا .   َلَْو َعادَْت أَْلَ لَةً أَْو َعادَ  َِقًٌلا َعادَ اَِلْ تِْ قَا ُ .َوََل ٌَْدُ ُ  اْا َنِ َوتَْ تَِ  ُّ َغ

. قَااَ ُ  ًِ ااّزَوائِِد تَفَقًُّها
1274. Contoh memasukkan dengan sifat dan mengeluarkan dengan sifat seperti 
“aku wakafkannya ke atas anak-anak ku yang janda dan anak-anak ku yang fakir”, 
maka tidak masuk yang bersuami dan tidak masuk yang kaya. Maka kalau yang 
bersuami menjadi janda dan yang kaya menjadi fakir kembalilah berhaknya. Berhak 
anaknya yang bukan tertalak raji‟e pada masa iddahnya sepertimana dikatakan didalam 
Zawaid Raudhah*. 
 

ٌِْ  اْاَوََلءُ : تَتِّ ةٌ    َلَْو اْ تََ عَا اْشتََلَكا ِاتَنَاُوِ  .اْاَ ْواَى ٌَْشَ ُ  اْْلَْعلَى، َوهَُو َ ْ  اَ ُ اْاَوََلُء، َواْْلَْ فََ  َوهَُو َ ْ  َعلَ
. اْ ِ ِ  اَُهَ ا

1275. Perkatan “َمْولَى” melengkapi yang atas iaitu orang yang memiliki kewalian 
i.e kuasa dan yang bawah iaitu orang yang di atasnya kewalian. Maka kalau keduanya 
berhimpun mereka bersyarikat kerana mencapai nama “maula” itu akan keduanya. 
 

ٍك َكاْاَواِو َواْافَاِء َوثُّي إْ  اَْي ٌَتََ لّْلَها َكََلٌي َطِوٌٌ ، ِْلَّ   فَةُ َواَِلْ تِثْنَاُء ٌَْلَ قَاِ  اْاُ تَعَاِطفَاِت  َِ ْلٍف ُ َشّلِ َوااّصِ
ٌَْها أَْي تَأَّ َلا أَْي تََوّ َطا َكَوقَْفُت َهذَا َعلَى ُ ْ تَاِ ً ،اْْلَْصَ  اْشتَِلاكُُهَ ا  ًِ َ ِ ٌيِ اْاُ تَعَاِطفَاتِ   َ َواٌء أَتَقَدَّ ا َعلَ

أَْوََلِدي َوأَْ فَاِدي َوإِْ َوتًِ، أَْو َعلَى أَْوََلِدي َوأَْ فَاِدي َوإِْ َوتًِ اْاُ ْ تَاِ ٌَ ، أَْو َعلَى أَْوََلِدي اْاُ ْ تَاِ ٌَ  
  .َواْاَ اَ ةُ هُنَا ُ ْعتَ ََلةٌ  َِ َواِز أَْ ِذ ااّزَكاِة َكَ ا أَْ تَى  ِِ  اْاقَفّا ُ . ٌَْف ُُ  ِ ْنُهيْ  َوأَْ فَاِدي، أَْو َعلَى َ ْ  ذُِكَل إَّل َ  ْ 

1276. Sifat dan istithna menghubungi segala yang ber‟ataf dengan huruf yang 
mensyarikatkan seperti “dan” dan “maka” dan “kemudian”, jika tidak menyelanginya 
kalam yang panjang kerana asalnya bersyarikat keduanya pada semua yang ber‟ataf-
„ataf, samaada keduanya terdahulu di atasnya atau terkemudian atau ditengah, seperti 
“aku wakafkan ini ke atas segala yang berhajat daripada anak-anak ku dan cucu-cucu 
ku dan saudara-saudara ku, atau ke atas anak-anak ku dan cucu-cucu ku dan saudara-
suadara ku yang berhajat atau ke atas anak-anak ku yang berhajat dan cucu-cucu ku, 
atau ke atas orang yang disebutkan, melainkan yang fasik dari kalangan mereka. Hajat 
disini diiktibarkan dengan harus mengambil zakat sepertimana Qaffal fatwakan. 

ٌَْ  أَْوََلِدِه ِالذَّكِل   َِإْ  تََ لَّ  اْاُ تَعَاِطفَاُت َ ا ذُِكَل َكَوقَْفُت َعلَى أَْوََلِدي َعلَى أَّ  َ ْ  َ اَت ِ ْنُهْي َوأَْعقََب  َنَِصٌ ُ ُ  َ
ٌِْ ، َوإَِّل  َنَِصٌ ُ ُ ِاَ ْ   ًِ دََلَ تِ ِ    اْاُ ْ تَاِ ٌَ ، أَْو إَّل َ ْ  تِ  َِإذَا اْنقََلُ وا ُصِلَف إاَى إْ وَ  ،ِ ثُْ  َ ّظِ اْْلُْنثٌََ

 . اْ تَّا ذَِاَك  ِاْاَ ْعطُوِف اْْلَِ ٌلِ ،ٌَْف ُُ  ِ ْنُهيْ 

1277. Maka jika menyelangi segala yang ber‟ataf oleh apa yang disebutkan itu 
seperti “aku wakafkan ke atas anak-anak ku di atas bahawa orang yang telah mati 
daripada mereka dan dia mempunyai anak maka habuannya di antara anak-anaknya 
bagi lelaki seumpama habuan dua perempuan, jika tidak maka habuannya bagi orang 
yang pada darjatnya, maka apabila mereka pupus dipalingkan ia kepada saudara-
saudara lelaki aku yang berhajat, atau melainkan yang fasik dari mereka, khusus 
demikian itu dengan ma‟tuf yang akhir91. 

                                                 
91

. iaitu “saudara-saudara lelaki” kerana ia yang di‟atafkan pada makna, maka seolah-olah dia kata : maka saudara-

saudara lelaki ku selepas pupus anak-anak lelaki ku. 
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ٌُْث َشَلَطَها اْاَواقُِف ِ ْ  َ اِاِ  أَْو ِ ْ  َ اِ  اْاَوْقِف َوإَِّل  َِ ْ   َونَفَقَةُ اْاَ ْوقُوِف َوُ ْؤنَةُ تَْ ِهٌِزِه َوِعَ اَلتِِ  ِ ْ  َ 
ٌِْت  َ نَا ِيِ اْاَ ْوقُوِف َكَكْ ِب اْاعَْ ِد َوَغلِّة اْاعَقَاِل،  َِإذَا اْنقََطعَْت َ نَا ِعُ ُ  َاانّفَقَةُ َوُ ْؤنَةُ ااتّْ ِهٌِز ََل اْاِعَ اَلِة  ًِ  َ

اْاَ اِ  
1278. Nafkah apa yang diwakafkan dan belanja menyiapkan mayatnya dan 
memajukannya adalah dari tempat yang pewakaf syaratkannya, dari hartanya atau dari 
harta wakaf itu. Jika tidak maka dari manfaat-manfaat yang diwakafkan, seperti usaha 
hamba dan hasilan „aqar. Maka apabila putus manfaat-manfaatnya maka nafkah dan 
belanja menyiapkannya tidak memajukannya adalah pada baitul mal.  

 
ُّ َِي َشْلطُ ُ  ٌِْلِه اُت . َوَشْلطُ اانّاِظِل َعدَااَةٌ َوِكفَاٌَةٌ .  َوإَِّل  َُهَو ِاْلقَاِ ً.َوإِذَا َشَلَط اْاَواقُِف نََظًلا ِانَْفِ ِ  أَْو ِا َ

 َِإْ   ُّوَِض اَ ُ  َْعُ َها اَْي . َوَوِظٌفَتُ ُ ِعَ اَلةٌ َوإَِ اَلةٌ َوِ ْفظُ أَْصٍ  َوَغلٍّة َوَ ْ عَُها َوقِْ َ تَُها َعلَى ُ ْ تَِ قٌَِّها
ٌِْلِه َ َكانَ ُ . ٌَتَعَدّهُ  . َوِاَواقِِف نَاِظٍل َعْزُ  َ ْ  َوَّلهُ اانَّظَل َعْن ُ َونَْصُب َغ

1279. Apabila pewakaf mensyaratkan jawatan nazir bagi dirinya atau bagi 
selainnya diikutkan syaratnya. Jika tidak, maka ia bagi qadhi. Syarat nazir itu „adil dan 
ada keupayaan melaksanakan. Kerjanya mengimarahkan dan menyewakan dan 
memelihara asal wakaf dan hasilannya dan menghimpunkannya dan membahagi-
bahagikannya ke atas orang-orang yang berhak kepadanya. Maka jika diserahkan 
kepadanya sebahagian kerja-kerja itu tidak dia melampauinya. Pewakaf yang menjadi 
nazir boleh memecat orang yang dia berikan jawatan nazir ganti dari dirinya dan 
meletakan orang lain pada tempatnya. 
 

َواْ تُْعِ َ  اْْلَّوُ   ًِ تَْعِلٌِفَها َوااثّانًِ  ًِ .  تُقَاُ  ِاَ ا ٌَعُيُّ ااّصدَقَةَ َواْاَهِدٌّةَ َوِاَ ا ٌُقَا ِلُُهَ ا. ًِ اْاِه َةِ :  َْصٌ  +
.  َوَ ٌَأْتًِ ذَِاكَ . أَْلَكانَِها

1280. Fasal pada hibah. Dikatakan ia bagi apa yang meratai sedekah dan 
hadiah dan bagi apa yang membetuli keduanya92. Digunakan yang pertama pada 
menta‟rifkannya dan yang kedua pada rukun-rukunnya. Akan datang demikian itu.  
 

ْ َ اعِ آٌَاٌت َكقَْوِاِ  تَعَااَى  ، وقَْوا  {َوتَعَاَونُوا َعلَى اْا ِّلِ َوااتّْقَو   }َواْْلَْصُ   ٌَِها َعلَى اْْلَّوِ  قَْ َ  اإْلِ ، َواْاِه َةُ  ِلٌّ
ٌِْ   {َوآتَى اْاَ اَ  َعلَى ُ  ِِّ   }تَعَااَى  ََل تَْ ِقَلّ  َ اَلةٌ ِاَ اَلتَِها َواَْو  ِْلِ َ  َشاٍة  }اْْلٌَةَ، َوأَْ  َاٌل َكَ  َِل ااّصِ ٌَ 
.  أَْي ِظْلفََها {

1281. Asal padanya di atas yang pertama sebelum ijmak beberapa ayat seperti 
firman Allah taala “dan tolong menolonglah di atas kebajikkan dan taqwa”, yang mana 
hibah itu kebajikan, dan firman Allah taala “dan berikan harta di atas rasa kasih 
kepadaNya”, dan khabar seperti khabar dua kitab yang sahih “janganlah seorang jiran 
melekehkan jirannya walapun ianya kuku kambing”.  
 

ْ َ اعُ َعلَى اْ تِْ  َاِب اْاِه َِة  َِ ِ ٌيِ أَْنَواِعَها  ِ ْنَها اْاِه َةُ .َوقَْد ٌَْعِلُض اََها أَْ  َاٌب تُْ ِلُ َها َعْ  ذَِاكَ . َواْنعَقَدَ اإْلِ
.  َوِ ْنَها َ ا اَْو َكاَ  اْاُ تِّهُب ٌَْ تَِعٌُ   ِذَِاَك َعلَى َ ْعِصٌَةٍ . ِْلَْل َاِب اْاِوََلٌَاِت َواْاعُّ ا ِ 

1282. Terjadi ijmak di atas sunat hibah dengan semua bagai-bagainya. Terkdang 
datang beberapa sebab yang mengeluarkannya dari demikian itu. Daripadanya hibah 
kepada para penguasa dan pekerja. Daripadanya keadaan kalau yang menerima hibah 
menjadikan demikian itu sebagai bantuan di atas maksiat.  
 
                                                 
92

. iaitu makna khas yang membetuli sedekah dan hadiah, iaitu memberi milik yang sunat bukan kerana memuliakan 

dan bukan kerana pahala dengan ijab dan qabul 
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ٌُْلهُ  عِ َغ ٌَا َةُ َواْاَوْقُف، َو ِااتَّطوُّ عٍ  ًِ َ ٌَاٍة  ََ َلَا  ِااتّْ ِلٌِك اْاعَاِلٌّةُ َوااّ ِ ًَ  ِاْاَ ْعنَى اْْلَّوِ  تَْ ِلٌُك تََطوُّ َوِه
ًٌْ ا، أَْو نَقَلَ ُ ِاْلُ تَّهِب إْكَلاً ا اَ ُ  ََهِدٌّةٌ  َك َِلْ تٌَِااٍ أَْو ِاثََواِب آِ َلٍة  ََصدَقَةٌ أَ َُ ٌْيِ َوااّزَكاِة  َِإْ  َ ّ   . َكاْا َ

1283. Ianya dengan makna pertama adalah pemberian milik yang sunat pada 
masa hidup. Maka keluar dengan beri milik oleh pinjaman dan wakaf, dan dengan sunat 
oleh selainnya seperti jual dan zakat. Maka jika dia memberi milik kerana hajat 
penerima atau kerana balasan akhirat maka sedekah juga, atau dia membawanya 
kepada penerima hibah kerana memuliakannya maka ia hadiah.  
 

ْطََلِ  ثَََلثَةٌ   .ِصٌ َةٌ َوَعاقِدٌ َوَ ْوهُوبٌ : َوأَْلَكانَُها  ِاْاَ ْعنَى ااثّانًِ اْاُ َلادُ ِعْندَ اإْلِ

1284. Rukun-rukunnya dengan makna yang kedua yang dikehendaki di sisi itlak 
ada tiga : sighah dan yang berakad dan yang dihibahkan. 
 

ٌْعُ ُ َ اَز ِه َتُ ُ  ): َوَعّل َ ُ اْاُ َصنُِّف  ِقَْوِاِ   ِاَي َ ذََف :  َِإْ  قٌَِ   . ِاْْلَْواَى ِْلَّ   َا ََها أَْوَ يُ  (َوكُ ُّ َ ا َ اَز  َ
ٌْعُ ُ  ٍ أَْو ِاُ َشاَكلٍَة َ اَز  َ ًّ ٌُْل َ ِقٌِق .  اْاُ َصنُِّف ااتّاَء ِ ْ  َ اَز ِه َتُ ُ ؟ أُِ ٌُب  ِأَّ  تَأْنٌَِث اْاِه َِة َغ

1285. Musannif menta‟rifkannya dengan katanya (setiap apa yang harus 
jualnya harus hibahnya) dengan terutama, kerana babnya lebih luas. Maka jika 
dikatakan : kerana apa musannif menghazafkan ta‟ dari “  Aku jawab dengan ?”َجاَ  ِهبَتُهُ 
bahawa ta‟nith “ َِهب” itu tidak hakiki atau kerana menyamakan bentuk dengan “ َُجاَ  بَْيعُه”. 
 

اْاَ اِلٌَةُ اْاَ ْلهُونَةُ إذَا اْ تَْواَدََها ااّلاِهُ  أَْو أَْعتَقََها َوهَُو : ِ ْنَها . ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  َهذَا ااّ ا ِِط َ َ ائِ ُ : تَْن ٌِ ٌ 
ٌِْلهِ  ٌْعَُها ِالّ ُلوَلِة، َوََل تَُ وُز ِه َتَُها ََل ِ ْ  اْاُ ْلتَِهِ  َوََل ِ ْ  َغ ٌُْي  .ُ ْعِ ٌل  َِإنّ ُ ٌَُ وُز  َ َوِ ْنَها اْاُ َكاتَُب ٌَِصحُّ  َ

أَنَّها : أََ دُهَُ ا :  َو ًِ ِه َتَِها َوْ َهاِ  .ِه َةُ اْاَ نَا ِيِ  َِإنَّها تُ َاعُ  ِاْْلُْ َلةِ : َوِ ْنَها. َ ا  ًِ ٌَِدِه َوََل تَِصحُّ ِه َتُ ُ 
ٌُْلهُ  ٌَْ ْت  ِتَْ ِلٌٍك  ِنَاًء َعلَى أَّ  َ ا ُوِه َْت َ نَا ِعُ ُ َعاِلٌّةٌ، َوهَُو َ ا َ َزَي  ِِ  اْاَ اَوْلِديُّ َوَغ ًّ .اَ  . َوَلّ َ  ُ ااّزْلَكِش

ٌُْلهَُ ا : َوااثّانًِ  ًُّ َوَغ ْ عَِة َواا ُّْ ِك أَنَّها تَْ ِلٌٌك  ِنَاًء َعلَى أَّ  َ ا ُوِه َْت َ نَا ِعُ ُ أََ انَةٌ، َوهَُو َ ا َلّ َ  ُ اْ ُ  ااّلِ
. َوهَُو ااّظاِهلُ 

1286. Tanbih. Dikeluarkan dari dhabit ini beberapa masaalah. Daripadanya : 
hamba perempuan yang digadaikan apabila penggadai menjadikannya ummu walad 
atau dia memerdekakannya sedang dia seorang yang papa maka harus menjualkannya 
kerana dharurat. Tidak harus menghibahkannya, tidak kepada pemegang gadai dan 
tidak kepada selainnya. Daripadanya mukatab, sah jual apa yang ada pada tangannya 
dan tidak sah menghibahkannya. Daripadanya : hibah manfaat maka ia dijual dengan 
disewakan. Pada menghibahkannya dua wajah. Satu daripadanya bahawa ia bukan 
memberi milik kerana bina di atas bahawa apa yang dihibahkan manfaatnya adalah 
pinjaman, yang mana ia yang dijazamkan Mawardi dan selainnya dan mentarjihkannya 
Zarkasyi. Keduanya bahawa ia pemberian milik kerana bina di atas bahawa apa yang 
dihibahkan manfaatnya adalah amanah. Ianya apa yang ditarjihkan Ibnu Rif‟ah dan 
Subki dan selain keduanya yang mana ianya zahir. 
 

ٌِْلهِ  ٌَْل ذَِاَك ذََكْلتَُها  ًِ َشْلحِ اْا َْهَ ِة َوَغ ٌْعُ ُ  .َواْ تُثْنَِى َ َ ائُِ  َغ َوَ ْفُهوُي َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَّ  َ ا ََل ٌَُ وُز  َ
ٌِْل قَاِدٍل َعلَى اْنتَِزاِعِ  َوَ اّ ٍ َوآ ٍِ  ََل تَُ وُز ِه َتُ ُ  َِ اِ يِ أَنَّها تَْ ِلٌٌك  ًِ اْاَ ٌَاةِ  . َكَ ْ ُهوٍ  َوَ ْ ُصوٍب ِا َ

1287. Dikecualikan beberapa masaalah selain demikian itu. Aku sebutkannya 
didalam syarah Bahjah dan selainnya. Mafhum kalam musannif bahawa apa yang tidak 
harus menjualnya seperti barang yang majhul dan yang dirampas kepada orang yang 
tidak kuasa merampas kembali, dan barang yang hilang dan hamba yang lari tidak 
harus dihibahkan dengan menasabah bahawa hibah itu pemberian milik pada masa 
hidup. 
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ًٌْ ا ِ ْ  َهذَا َ َ ائِ ُ  ٌْعُُهَ ا : ِ ْنَها . َواْ تُثْنَِى أَ َ  ّتَا اْاِ ْنَطِة َونَْ ِوِهَ ا ِ ْ  اْاُ َ قَّلاِت َكَشِعٌٍل  َِإنُّهَ ا ََل ٌَُ وُز  َ
ٌِْ   ًِ اْاِ ْنَهااِ، َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ َِلْنتِفَاِء اْاُ قَا ِِ  اَُهَ ا، َوإِْ  قَاَ  اْ ُ  اانِّقٌِب إّ  َهذَا  َوتَُ وُز ِه َتُُهَ ا َكَ ا َ َل  َعلَ

ٌْعُ ُ : َوِ ْنَها . َ ْ ُ  قَلَيٍ  َوِ ْنَها ُصوُف ااّشاِة اْاَ ْ عُواَِة أُْ ِ ٌّةً . َ  ُّ ااتّْ ِ ٌِل  َِإنّ ُ ٌَِصحُّ ِه َتُ ُ َوََل ٌَِصحُّ  َ
َِّ الُ : َوِ ْنَها . َواَ َنَُها ٌْيِ  ااث ٌِْل َشْلِط اْاقَْطيِ،  ِِ ََلِف اْا َ َواْ تُثْنَِى َ َ ائُِ  . قَْ َ   ُدُّوِ ااّصََلحِ، ٌَُ وُز ِه َتَُها ِ ْ  َغ

ٌِْلهِ  ٌَْل ذَِاَك ذََكْلتَها  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ . َغ
1288. Dikecualikan juga dari ini beberapa masaalah. Daripadanya dua butir 
gandum dan umpamanya daripada benda-benda yang lekeh seperti syai‟er maka 
keduanya tidak harus dijual dan harus dihibahkan sepertimana Nawawi berjalan di 
atasnya didalam Minhaj yang mana ia yang muktamad kerana ternafi barang yang 
membetuli keduanya sekalipun Ibnu Naqib kata bahawa ini terlajak pena. Daripadanya : 
hak menghijir maka sah menghibahkannya dan tidak sah menjualnya. Daripadanya : 
bulu kambing yang dijadikan korban dan susunya. Daripadanya : buah sebelum nyata 
eloknya, harus hibahnya tanpa syarat potong, bersalahan jual. Dikecualikan beberapa 
masaalah selain demikian itu, aku sebutkannya didalam syarah Minhaj dan selainnya. 
 

ٌْيِ  ْكُ  ااثّانًِ َ ا َ ّل  ًِ اْا َ ِف  ًِ َ اِا ِ . َوشُِلَط  ًِ اْاعَاقِِد َوهَُو االُّ .  ٌَُْشتََلطُ  ًِ اْاَواِهِب اْاِ ْلُك َوإِْطََلُ  ااتَّصلُّ
ٌِْل إْذِ  َ ٌِِّدهِ  ٍ  ًِ َ اِ  َ ْ ُ وِلِه، َوََل ِ ْ  ُ َكاتٍَب  ِ َ ًّ .   َََل ٌَِصحُّ ِ ْ  َوِا

1289. Disyaratkan pada yang berakad iaitu rukun kedua apa yang telah lalu 
pada jualan. Maka disyaratkan pada yang menghibah pemilikkan dan mutlak tasarruf 
pada hartanya. Maka tidak sah hibah dari wali pada harta anak waliannya yang dihijir, 
dan tidak dari mukatab tanpa izin penghulunya.  
 

ٌِْلهِ  ٌُْل اْاُ َكلِّف ٌَْق َُ  اَ ُ . َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْاَ ْوهُوِب اَ ُ أَْ  ٌَكُوَ   ٌِِ  أَْهِلٌّةُ اْاِ ْلِك ِاَ ا ٌُوَهُب اَ ُ ِ ْ  ُ َكلٍّف َوَغ َوَغ
ًَ ِاَ ٌِِّدهِ .  َََل تَِصحُّ ِاَ ْ ٍ  َوََل ِا َِهٌَ ٍة َوََل ِاَلقٌٍِ  نَْفِ  ِ . َوِاٌُّ ُ   . َِإْ  أُْطِلَ  اْاِه َةُ اَ ُ  َِه

1290. Disyaratkan pada yang dihibahkan kepadanya bahawa ada padanya 
keahlian memilik apa yang dihibahkan kepadanya, daripada mukallaf dan selainnya. 
Yang tidak mukallaf walinya menerima bagi dirinya. Maka tidak sah hibah kepada 
kandungan dan tidak kepada bahimah dan tidak kepada hamba, dirinya. Maka jika tidak 
dikaitkan hibah baginya maka ia bagi penghulunya. 

 
ْ نٌِِّة َوذَاُت ااثَّواِب ااّشاِ لَِة ِاْلَهِدٌِّة َوااّصدَقَِة  (اْاِه َةُ  )أَْي ََل تُْ لَُك  (َوََل تَْلَزُي  ) ٌُْل ااّ ِ إَّل  )ااّصِ ٌَ ةُ َغ

ِ } : ،  َََل تُْ لَُك  ِاْاعَْقِد ِاَ ا َلَو  اْاَ اِكُي  ًِ َصِ ٌِ ِ  ( ِاْاقَْ ِض  ًّ ٌِْ  َوَ لَّي أَْهدَ  إاَى اانَّ اِش أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌِْ  إَّل : ثَََلثٌَِ  أُوقٌِّةً ِ ْ ًكا، ثُّي قَاَ  ِْلُّيِ َ لََ ةَ  ٌُْت إاَ ًّ قَْد َ اَت َوََل أََل  اْاَهِدٌّةَ ااّتًِ أَْهدَ إنًِّ َْلَُل  اانَّ اِش

ًَ اَِك . َ تَُلدُّ  ًّ  َِه .  ،  ََكاَ  َكذَِاَك، َوِْلَنّ ُ َعْقدُ إْل َاٍ  َكاْاِقْلِض،  َََل تُْ لَُك إَّل  ِاْاقَْ ِض { َِإذَا ُلدّْت إاَ
1291. (Tidak lazim) iaitu tidak dimiliki (hibah) yang sahih yang selain di atas 
jalan kandungan93 dan dan yang punya balasan, yang meliputi hadiah dan sedekah 
(melainkan dengan terima serahan) maka tidak dimiliki ia dengan akad kerana apa 
yang diriwayatkan Hakim didalam Sahihnya “bahawa nabi s.a.w.m menghadiahkan 
kepada Najasyi tiga puluh augiah kasturi kemudian katanya kepada Ummu Salamah : 
sungguhnya aku dinampakkan Najasyi telah mati dan tidak aku nampak hadiah yang 
aku hadiahkan kepadanya melainkan akan dibawa pulang, maka apabila ia dibawa 
pulang kepada aku maka ia bagi kamu” maka adalah ia seperti demikian itu, dan kerana 
hibah adalah akad kasihan belas seperti hutang maka tidak dimiliki ia melainkan dengan 
terimaserahan.  
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 ..kandungan-terkandung – tersirat, iaitu diatas jalan tersirat ”ِ ْوٌِ ّ “ .
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ْ نٌِّةُ َكَ ا اَْو قَاَ   ْ نٌِِّة ااّ ِ ٌِْل ااّ ِ أَْعتِْ  َعْ دَك َعنًِّ َ ّ انًا : َوَ َلَا  ِااّصِ ٌَ ِة اْافَاِ دَةُ  َََل تُْ لَُك  ِاْاقَْ ِض، َو ِ َ
 َِإنّ ُ ٌُْعتَُ  َعْن ُ َوٌَْ قُطُ اْاقَْ ُض  ًِ َهِذِه ااصُّوَلِة َكَ ا ٌَْ قُطُ اْاقَ ُوُ  إذَا َكاَ  اْاتَِ اُس اْاِعتِْ   ِِعَوٍض َكَ ا ذََكُلوهُ 

ٌْيٌ  ٌِْل ذَاِت ااثَّواِب ذَاتُ ُ  َِإنّ ُ إذَا َ لَّي ااثَّواَب اْ تَقَّ   ِاْاقَْ ِض ِْلَنّ ُ  َ  . ًِ  َاِب اْاَكفّاَلِة، َو ِ َ

1292. Keluar dengan yang sah oleh yang fasid maka ia tidak dimiliki dengan 
terimaserahan dan dengan selain kandungan sepertimana kalau dia kata : merdekakan 
hamba kau dari aku percuma maka dimerdekakan dia darinya. Gugur terimaserahan 
pada rupa masaalah ini sepertimana gugur terimaserahan apabila permintaan 
memerdekakan itu dengan bayaran sepertimana mereka sebutkan didalam bab kifarah. 
Dan keluar dengan yang tidak punya balasan oleh yang punya balasan, maka apabila 
dia menyerahkan balasannya tersendirilah94 dia dengan terimaserahan kerana ia adalah 
jualan. 
 

ٌْيِ : تَْن ٌِ ٌ   اْْلَِب َِلْ نِِ  ااّصِ ٌِل أَنَّها ََل تُْ لَُك إَّل  ِاْاقَْ ِض َكَ ا هَُو ُ ْقتََ ى َكََلِ ِهْي  ًِ اْا َ
َشَ َ  َكََلُ  ُ ِه َةَ

  .َونَْ ِوِه، ِ ََل ًا ِاَ ا َ َكاهُ اْ ُ  َعْ ِد اْا َلِّ 
1293. Tanbih. Kalam musannif meliputi hibah bapa kepada anaknya yang kecil 
bahawa ianya tidak dimiliki melainkan dengan terimaserahan sepertimana ia kehendak 
kalam mereka pada jualan dan umpamanya. Bersalahan apa yang dihikayatkan Ibnu 
Abdul Barr. 

 
 َلَْو قَ ََض . َوََل  ُدّ أَْ  ٌَكُوَ  اْاقَْ ُض  ِِإْذِ  اْاَواِهِب  ٌِِ  إْ  اَْي ٌُْق ِْ  ُ اْاَواِهُب، َ َواٌء أََكاَ   ًِ ٌَِد اْاُ تَّهِب أَْي َلَ 

َوََل  ُدّ ِ ْ  إْ َكاِ  . َودََ َ   ًِ َ َ انِِ  َ َواٌء أَقَ ََ  ُ  ًِ َ ْ ِلِس اْاعَْقِد أَْي  َْعدَهُ .  ََِل إْذٍ  َوََل إْق َاٍض اَْي ٌَْ ِلْك ُ 
ٌِْ  إْ  َكاَ  َغائِ ًا ٌِْل إاَ ٌِْل إْذنِِ  . ااّ  َ ِ   ٌِْ ٌَْ  ٌَدَ تََْلُف َوََل اْاَوْ ُي  َ َوقَْد َ  ََ   ٌََاُ  اْاقَْ ِض إَّل أَنّ ُ هُنَا ََل ٌَْكِفً اإْلِ

ٌْيِ  ٌُْل ُ ْ تَِ ّ ٍ اْاقَْ َض  ِِ ََلِف اْا َ . ِْلَنّ ُ َغ
1294. Tidak dapat tidak bahawa adalah terimaserahan itu dengan izin pemberi 
padanya jika pemberi itu tidak menghulurkan kepadanya, samaada ianya pada tangan 
penerima hibah atau tidak. Maka kalau dia mengambilnya tanpa izin dan tanpa 
dihulurkan tidak dia memiliki. Masuk ia pada dhamannya, samaada dia mengambilnya 
didalam majlis akad atau selepasnya. Tidak dapat tidak dari terboleh berjalan 
kepadanya jika ianya ghaib. Sungguh telah lalu keterangan terimaserahan, melainkan 
bahawa ia disini tidak memada pembinasaan dan tidak letak dihadapannya tanpa izin, 
kerana dia bukan orang yang berhak menerimaserahannya, bersalahan jualan.  
 

ْذِ   ًِ اْاقَْ ِض  ْق َاِض َواإْلِ  َوَواِلُث اْاُ تَّهِب ، َلَْو َ اَت اْاَواِهُب أَْو اْاَ ْوهُوُب اَ ُ قَاَي َواِلُث اْاَواِهِب َ قَاَ  ُ  ًِ اإْلِ
ٌْيِ  ًِ َزَ ِ  اْاِ ٌَالِ  َوََل تَْنفَِ ُخ  ِاْاَ ْوتِ .  ًِ اْاقَْ ِض  ْغَ اِء ِْلَنَّها تَئُوُ  إاَى االُُّزوِي َكاْا َ  .َوََل  ِاْاُ نُوِ  َوََل  ِاإْلِ

1295. Maka kalau mati penghibah atau yang dihibahkan baginya berdiri waris 
penghibah pada tempatnya pada memberiterima dan izin pada terimaserahan, dan 
waris penerima hibah pada terimaserahan.Tidak terfasakh ia dengan mati dan tidak 
dengan gila dan tidak dengan pitam kerana ia menjurus kepada lazim sama seperti 
jualan pada masa khiar. 
 

ُ وعُ  ٌَِها،  )ِ ٌنَئٍِذ  (اَْي ٌَكُْ  ِاْلَواِهِب  )أَْي اْاِه َةَ ااّشاِ لَةَ ِاْلَهِدٌِّة َوااّصدَقَِة  (َوإِذَا قَ ََ َها اْاَ ْوهُوُب اَ ُ  ) االُّ
ٌِ  َعلَى اْاَ ْشُهوِل، (. َواِادًا ) اْاَواِهُب  (إَّل أَْ  ٌَكُوَ   ٌِْ ، َواَْو َ َي اْ تََِلِف اادِّ َوَكذَا َ ائُِل اْْلُُصوِ  ِ ْ  اْاِ َهتَ

ًَ َعِطٌّةً أَْو ٌََهَب  }َ َواٌء أَقَ ََ َها اْاَواَدُ أَْي ََل، َغنًٌِّا َكاَ  أَْي  َِقًٌلا، َصِ ًٌلا أَْي َك ًٌِلا ِاَ  َِل  ََل ٌَِ  ُّ ِاَلُ ٍ  أَْ  ٌُْعِط
ِّْلِ ِذيُّ َواْاَ اِكُي َوَصّ َ اهُ . {ِه َةً  ٌََْلِ َي  ٌَِها إَّل اْاَواِادَ  ٌَِ ا ٌُْعِطً َواَدَهُ  . َلَواهُ اات
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. tanpa perlu kepada izin. 
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1296. (Apabila orang yang dihibahkan menerimaserahannya) iaitu hibah itu 
yang meliputi hadiah dan sedekah (tidak boleh penghibah) ketika itu (rujuk padanya 
melainkan bahawa adalah) penghibah itu (walid95) begitu juga sekelian asal-asal dari 
dua pihaknya, walaupun serta berlainan ugama di atas yang masyhur, samaada anak 
itu telah menerimaserahannya atau tidak, kaya atau fakir, kecil atau besar, kerana 
khabar “tidak halal bagi seorang lelaki memberi pemberian atau menghibahkan satu 
hibah maka dia merujuk padanya melainkan walid pada apa yang dia berikan anaknya”. 
Meriwayatkannya Turmizi dan Hakim dan mereka mengesahkannya.  
 

َوإَِّل أُْاِ َ   ِِ   َِقٌّةُ اْْلُُصوِ   َِ اِ يِ أَّ  ِاكُّ ٍ . ِادُ ٌَْشِ ُ  كُّ  اْْلُُصوِ  إْ  ُ ِ َ  االّْفظُ َعلَى َ ِقٌقَتِِ  َوَ َ اِزهِ اَواْاوَ 
 .ِوََلدَةً َكَ ا  ًِ اانّفَقَِة َوُ ُصوِ  اْاِعتِْ  َو ُقُوِط اْاقََودِ 

1297. Walid itu meliputi semua asal-asal jika ditanggungkan lafaznya di atas 
hakikatnya dan majaz. Jika tidak, dihubungkan dengannya baki asal-asal dengan 
menasabah bahawa setiap mereka melahirkan, sepertimana pada nafkah dan terhasil 
merdeka dan gugur qawad. 
 

ا: تَْن ٌِ ٌ  ُ وعِ  ٌَِ ا إذَا َكاَ  اْاَواَدُ ُ لًّ ًٌْ ا  ًِ ِه َِة .  أَّ ا اْاِه َةُ ِاَواَِدِه ااّلقٌِِ   َِه َةٌ ِاَ ٌِِّدهِ .َ َ  ُّ االُّ َوَ َ لُّ ُ أَ
ٌِْ ،  َأَْش َ َ  .اْْلَْعٌَا ِ  ٌِْ   َََل ُلُ وَع، َ َواٌء أَقُْلنَا إنّ ُ تَْ ِلٌٌك أَْي إْ قَاطٌ إْذ ََل  َقَاَء ِالدّ ٌْنًا اَ ُ َعلَ أَّ ا اَْو َوَهْب َواَدَهُ دَ

ٌْئًا  َتَِلفَ  .  َ ا اَْو َوَه َ ُ َش
1298. Tanbih. Tempat boleh rujuk itu pada keadaan apabila anak itu merdeka. 
Adapun hibah kepada anaknya yang hamba maka adalah hibah kepada penghulunya. 
Tempatnya juga pada hibah „ain-„ain. Adapun kalau dia hibahkan anaknya hutang 
baginya di atas anaknya itu maka tidak ada rujuk, samaada kita katakan bahawa ianya 
pemberian milik atau menggugurkan kerana tidak ada kekal bagi hutang, maka ia 
menyerupai keadaan kalau dia hibahkan suatu maka ia binasa.  

 
َوٌَْدُ ُ   ًِ ااّ ْلَطنَِة َ ا اَْو أَ ََ  . َوَشْلطُ ُلُ وعِ اْْلَِب أَْو أََ ِد َ ائِِل اْْلُُصوِ   َقَاُء اْاَ ْوهُوِب  ًِ َ ْلَطنَِة اْاَواَدِ 

ُ وعُ  ٌِِهَ ا ٌِْ  . اْاَ ْوهُوُب أَْو غُِصَب  ٌََثْ ُُت االُّ َوَ َلَا  ِِهَ ا َ ا اَْو َ نَى اْاَ ْوهُوُب أَْو أَْ لََس اْاُ تَّهُب َوُ ِ َل َعلَ
ُ وعُ  َ   ًِ اْْلََصّحِ : نَعَْي اَْو قَاَ  .  ٌََْ تَنُِي االُّ ي أَْلَ  اْاِ نَاٌَِة َوأَْلِ ُي، ُ ّكِ ٌْيِ . أَنَا أَُؤدِّ ًٌْ ا  ِ َ

ُ وعُ أَ َوٌَْ تَنُِي االُّ
ٌْيِ . اْاَواَِد اْاَ ْوهُوِب أَْو َوْقِفِ  أَْو ِعتِْقِ  أَْو نَْ ِو ذَِاَك ِ ّ ا ٌُِزٌُ  اْاِ ْلَك َعْن ُ  ُ وعِ  ِاْا َ  ،َوقَِ ٌّةُ َكََلِ ِهْي اْ تِنَاعُ االُّ

ٌُْي ِ ْ  أَ ٌِِ  اْاَواِهِب، َوهَُو َكذَِاكَ  .  َوإِْ  َكاَ  اْا َ
1299. Syarat rujuk bapa atau seorang dari asal-asal adalah kekal yang 
dihibahkan pada penguasaan anaknya.  Masuk pada penguasaan itu keadaan kalau 
yang dihibahkan melarikan diri atau dirampas maka sabit rujuk pada keduanya. Keluar 
dengan keduanya keadaan kalau hamba yang dihibahkan melakukan jenayah atau 
penerima hibah muflis dan dihijir maka tertegah rujuk. Na‟am, kalau dia kata : aku telah 
bayar imbuh jenayah itu dan aku merujuk, dibenarkan dia pada yang paling sahih. 
Tertegah rujuk juga dengan anak itu menjual apa yang dihibahkan atau dia 
mewakafkannya atau memerdekakannya atau umpama demikian itu daripada apa yang 
menghilangkan milik darinya. Kehendak kalam mereka tertegah rujuk dengan jual 
sekalipun jual itu kepada bapanya yang menghibahkan, yang mana ia seperti itu. 
 

ُ وَع َلْهنُ ُ َوََل ِه َتَ ُ قَْ َ  اْاقَْ ِض ِا َقَاِء ااّ ْلَطنَِة ِْلَّ  اْاِ ْلَك اَ ُ  اْاقَْ ِض  َََل ُلُ وَع اَ ُ  َوأَّ ا  َْعدَ . َوََل ٌَْ نَُي االُّ
ًٌْ ا تَْعِلٌُ  ِعتِْقِ  َوََل تَْد ٌُِلهُ َوََل تَْزِوٌُج ااّلقٌِِ  َوََل ِزَلاَعةُ اْْلَْلِض َوََل إَ اَلتَُها . ِاَزَواِ  َ ْلَطنَتِ ِ  َوََل ٌَْ نَُي أَ

ٌَْ   َاقٌَِةٌ  َِ اِاَها  . ِْلَّ  اْاعَ
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. yang melahirkan iaitu ibu bapa, juga asal keturunan, datuk nenek ke atas. 
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1300. Tidak menegah rujuk oleh mengggadaikannya dan tidak 
menghibahkannya sebelum terimaserahan kerana kekal penguasaan itu kerana milik 
barang itu baginya. Adapun selepas terimaserahan maka tidak ada rujuk bagi bapa 
kerana hilang penguasaan anak itu. Dan tidak menegahnya juga ta‟lik 
memerdekakannya dan tidak mentadbirkannya dan tidak mengahwinkan hamba dan 
tidak menanam bumi dan tidak menyewakannya kerana „ain itu kekal dengan 
keadaannya.  
 

ُ وعِ َ َي  َقَاِء ااّ ْلَطنَِة ُصَولٌ  ِ ْنَها َ ا اَْو ُ ّ  اْْلَُب  َِإنّ ُ ََل ٌَِصحُّ ُلُ وعُ ُ َ اَ  ُ نُونِِ ،  .نَعَْي، ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  االُّ
ُ وعُ   .ذََكَلهُ اْاقَاِ ً أَ ُو ااّطٌِّبِ . َوََل ُلُ وعُ َوِاٌِِّ ،  َْ  إذَا أَ َاَ  َكاَ  اَ ُ االُّ

1301. Na‟am, dikecualikan dari rujuk serta kekal penguasaan itu beberapa rupa 
masaalah. Daripadanya kalau bapa itu gila maka tidak sah rujuknya ketika gilanya, dan 
tidak rujuk walinya, bahkan apabila dia siuman boleh dia merujuk. Menyebutkannya 
Qadhi Abu Taib.  
 

ٌِْد  ًِ َ اِ   ٌْدٌ  َِإنّ ُ ََل ٌَْلِ ُي  ًِ اْاَ اِ  ِْلَنّ ُ ََل ٌَُ وُز إثْ َاُت ٌَِدِه َعلَى ااّص َوِ ْنَها َ ا اَْو أَْ َلَي َواْاَ ْوهُوُب َص
ْ َلايِ  ُ وَع ََل ٌَْق َُ  .اإْلِ  َوِ ْنَها َ ا اَْو اْلتَدّ اْاَواِادُ َو َّلْعنَا َعلَى َوْقِف ِ ْلِكِ  َوهَُو ااّلاِ ُح،  َِإنّ ُ ََل ٌَْلِ ُي ِْلَّ  االُّ

ْ ََلِي َواْاَ ْوهُوُب  َاٍ  َعلَى ِ ْلِك اْاَواَِد َلَ يَ . اْاَوْقَف َكَ ا ََل ٌَْق َُ  ااتّْعِلٌ َ   . َلَْو َ ّ  ِ ْ  إْ َلاِ ِ  أَْو َعادَ إاَى اإْلِ

1302. Daripadanya kalau dia berihram dan yang dihibahkan itu adalah buruan 
maka tidak boleh dia rujuk pada ketika itu kerana tidak harus meletakkan tangannya di 
atas buruan pada ketika ihram. Daripadanya kalau bapa itu murtad dan kita cabangkan 
pembekuan miliknya yang mana ia yang rajih, maka tidak boleh dia rujuk kerana rujuk 
tidak menerima pembekuan sepertimana ia tidak menerima ta‟lik. Maka kalau dia 
tahallul dari ihramnya atau kembali kepada islam walhal barang hibah itu masih kekal di 
atas milik anaknya dia merujuk. 
 

ٌْئًا َوَوَه َ ُ اْاَواَدُ ِاَواَِدِه اَْي ٌَْلِ ْي اْْلَّوُ   ًِ اْْلََصّحِ :  ُُلوعٌ  ٌُْل ُ ْ تَفَاٍد ِ ْن ُ ،اَْو َوَهَب ِاَواَِدِه َش َواَْو .  ِْلَّ  اْاِ ْلَك َغ
ُ وَع  َاْْلَُب أَْواَى ُ وعُ ِْلَّ  اْاَواِهَب ََل ٌَْ ِلُك االُّ َواَْو . َوَه َ ُ ِاَواَِدِه  ََوَه َ ُ اْاَواَدُ ِْلَِ ٌِ  ِ ْ  أَ ٌِِ  اَْي ٌَثْ ُْت ِاَْلَِب االُّ

ُ وعُ ِاْلَ دِّ  َقَطْ  ِه ثُّي اْاَ دُّ ِاَواَِد َواَِدِه  َاالُّ ٌِْ   ِِإْلٍث . َوَه َ ُ اْاَواَدُ ِاَ دِّ َواَْو َزاَ  ِ ْلُك اْاَواَِد َعْ  اْاَ ْوهُوِب َوَعادَ إاَ
ٌُْل ُ ْ تَفَاٍد ِ ْن ُ َ تّى ٌَْلِ َي  ٌِ ِ  ٌِْلِه اَْي ٌَْلِ ْي اْْلَْصُ  ِْلَّ  اْاِ ْلَك َغ . أَْو َغ

1303. Beberapa Cabangan. Kalau seorang menghibahkan suatu kepada 
anaknya dan anak itu menghibahkannya kepada anaknya tidak boleh yang pertama 
rujuk pada yang paling sahih kerana milik itu tidak didapati darinya. Kalau dia 
menghibahkannya kepada anaknya maka anak itu kepada saudara sebapanya tidak 
sabit rujuk bagi bapa itu kerana penghibah itu tidak memiliki rujuk maka bapanya 
terutama. Kalau anak itu menghibahkannya kepada datuknya kemudian datuk itu 
hibahkan kepada anak bagi anaknya maka rujuk bagi datuk sahaja. Kalau hilang 
pemilikkan anak itu dari yang dihibahkan dan kembali kepadanya dengan pusaka atau 
selainnya tidak boleh asal merujuk kerana milik tidak didapati darinya hingga ia kembali 
padanya. 

 
 ًُّ ٌَْض اَْي ٌَْلِ ْي اْْلَْصُ   ٌِِ  َكَ ا َ َزَي  ِِ  اْ ُ  اْاُ ْقِلي، َوإِْ  َ َزَي اْا ُْلِقٌنِ َواَْو َزَلَع اْاَواَدُ اْاَ ّب أَْو  َّلَخ اْا َ

َ ِ ، دُوَ  اْاُ ْنفَِصلَِة .  ِِ ََل ِِ  ِْلَّ  اْاَ ْوهُوَب َصاَل ُ ْ تَْهلًَكا َواَْو َزادَ اْاَ ْوهُوُب َلَ َي  ٌِِ   ِِزٌَادَتِِ  اْاُ تِّصلَِة َكااّ ِ
َكاْاَواَِد اْاَ اِدِث  َِإنّ ُ ٌَْ قَى ِاْلُ تَّهِب ِاُ دُوثِِ  َعلَى ِ ْلِكِ ،  ِِ ََلِف اْاَ ْ ِ  اْاُ قَاِلِ  ِاْلِه َِة  َِإنّ ُ ٌَْلِ ُي  ٌِِ  َوإِْ  

.  اْنفََص َ 
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1304. Kalau si anak itu telah menanam biji atau telur telah menetas tidak boleh 
asal merujuk padanya sepertimana dijazamkan Ibnu Muqri, sekalipun Bulqini jazam 
menyalahinya kerana yang dihibahkan menjadi binasa. Kalau barang hibah itu 
bertambah dia rujuk padanya dengan tambahannya yang berhubung seperti gemuk, 
tidak yang tercerai seperti anak yang baru jadi maka ia kekal bagi penerima hibah itu 
kerana baru ujudnya di atas miliknya, bersalahan kandungan yang menyertai hibah 
maka dia merujuk padanya sekalipun telah tercerai.  
 

ُ وعُ  َِلَ ْعُت  ٌَِ ا َوَهْ ُت أَْو اْ تَْلَ ْعتُ ُ أَْو َلدَْدتُ ُ إاَى ِ ْلِكً أَْو نَقَْ ت اْاِه َةَ أَْو نَْ ِو ذَِاَك  َوٌَْ ُصُ  االُّ
ٌْيِ َ ا َوَه َ ُ اْْلَْصُ  ِافَْلِعِ  َوََل  َِوْقِفِ  َوََل  ِِه َتِِ  َوََل  ِِإْعتَاقِِ  َوََل . َكأَْ َطْلتَُها أَْو  ََ ْ تَُها ُ وعُ  ِ َ َوََل ٌَْ ُصُ  االُّ

 . َِوْطِء اْْلََ ةِ 

1305. Terhasil rujuk dengan “aku rujuk apa yang aku hibahkan” atau “aku 
mengambilnya kembali” atau aku pulangkan ia kepada milik ku”, atau “aku batalkan 
hibah itu” atau umpama demikian itu seperti aku batalkannya atau aku fasakhkannya. 
Tidak terhasil rujuk dengan jual apa yang asal hibahkan kepada fara‟nya, dan tidak 
dengan dia mewakafkannya dan tidak dengan dia menghibahkannya dan tidak dengan 
dia memerdekakannya dan tidak dengan dia setubuhi amah. 
 

ْكُ  ااّلا ِيُ   َوتَْ ُصُ   ِِإٌَ اٍب َوقَ ُوِ  اَْفًظا ِ ْ  اانّاِطِ  َ َي ااتَّواُصِ  .َوََل  ُدّ  ًِ ِصّ ِة اْاِه َِة ِ ْ  ِصٌ ٍَة، َوهَُو االُّ
ٌْيِ  ٌَ اِب َوَهْ تَُك َوَ نَْ تَُك َوَ لّْكتَُك  ََِل ثََ  ٍ . اْاُ ْعتَاِد َكاْا َ . َوِ ْ  َصَلائِحِ اْاقَ ُوِ  قَ ِْلُت َوَلِ ٌتُ . َوِ ْ  َصَلائِحِ اإْلِ

ٌَ اُب َواْاقَ ُوُ   ًِ اْاَهِدٌِّة َوََل  ًِ  ًُّ َوََل ٌُْشتََلطُ اإْلِ ٌَْس أَْهًَل ِاْلقَ ُوِ  اْاَوِا َوٌَْق َُ  اْاِه َةَ ِالّصِ ٌِل َونَْ ِوهُ ِ ّ ْ  اَ
ْعَطاُء ِ ْ  اْاَ اِاِك َواْْلَْ ذُ ِ ْ  اْاَ ْد ُوعِ اَ ُ  . ااّصدَقَِة،  َْ  ٌَْكِفً اإْلِ

1306. Tidak dapat tidak dari sah hibah itu dari sighah, yang mana ia rukun 
keempat. Terhasil ia dengan ijab dan qabul dengan lafaz dari orang yang bertutur serta 
bersambungan yang beradat sama seperti jualan. Daripada ijab yang jelas “aku 
hibahkan kamu” dan “aku kurniakan kamu” dan “aku milikkan kamu tanpa harga”. 
Daripada qabul yang jelas “aku terima” dan “aku redha”. Wali menerima hibah bagi anak 
kecil dan umpamanya daripada orang yang tidak ada keahlian menerima. Tidak 
disyaratkan ijab dan qabul pada hadiah dan tidak pada sedekah, bahkan memada 
memberi dari pemilik dan mengambil dari yang diberikan kepadanya. 

 
ٌْئًا َكأَْ  قَاَ  .تَِصحُّ  ِعُْ َل  َوُلْق َى (َو  ) َ عَْلتُ ُ اَك عُْ َلك، أَْو : أَْعَ ْلتَُك َهذَا أَْي :   َاْاعُْ َل  َكَ ا إذَا أَْعَ َل َش

  ٌِْ َوَ َلَا  ِقَْوِانَا . {اْاعُْ َل  ِ ٌَلاٌث ِْلَْهِلَها  }: َ ٌَاتَك أَْو َ ا ِعْشَت، َوإِْ  َزادَ  َِإذَا ِ ّت َعادَ ِاً، ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
ٌٍْد،  َِإنّ ُ ََل ٌَِصحُّ ِاُ ُلوِ ِ  َعْ  االّْفِظ اْاُ ْعتَاِد ِاَ ا : َ عَْلتُ ُ اَك عُْ َلك َ ا اَْو قَاَ  :  َ عَْلتُ ُ اَك عُْ ِلي أَْو عُْ َل َز

ْنَ اَ  ََل ٌَْ ِلُك إَّل ُ دّةَ  ٌْدًا قَْد ٌَُ وُت أَّوًَل،  ِِ ََلِف اْاعَْكِس،  َِإّ  اإْلِ  ٌِِ  ِ ْ  تَأْقٌِِت اْاِ ْلِك،  َِإّ  اْاَواِهَب أَْو َز
ُء اَك عُْ َلك. َ ٌَاتِ ِ  ًْ . َوََل ٌَِصحُّ تَْعِلٌُ  اْاعُْ َل  َكِإذَا َ اَء  ََُلٌ  أَْو َلأُْس ااّشْهِل  ََهذَا ااّش

1307. Sah hibah dengan umra dan ruqba96. Maka umra itu sepertimana apabila 
dia memberi seumur hidup akan sesuatu seperti bahawa dia katakan “aku berikan ini 
kepada kamu seumur kamu, atau sehayat kamu, atau selama kamu hidup, sekalipun 
dia menambah “maka apabila kamu mati kembalilah ia kepada ku, kerana khabar dua 
kitab yang sahih “pemberian seumur hidup itu pusaka bagi keluarganya”. Keluar dengan 
kata kita “aku jadikannya bagi kamu seumur kamu” keadaan kalau dia katakan “aku 
jadikannya bagi kamu seumur aku atau seumur Zaid” maka ianya tidak sah kerana 
keluarnya dari lafaz yang diadatkan kerana sabit padanya mewaktukan pemilikkan, 
kerana si pemberi atau Zaid itu terkadang mati dulu, bersalahan akasnya, kerana 

                                                 
96

. pemberian seumur hidup dan pemberian serta dengan mengintai-ngintai. 
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manusia tidak memiliki melainkan dalam tempoh hidupnya. Tidak sah menta‟likan 
pemberian seumur hidup seperti apabila datang si pulan atau awal bulan maka benda 
ini bagi kamu seumur hidup kamu.  
 

ًّ َوإِْ  ِ تُّ قَْ لَك  ْق َى َكَ ا إذَا قَاَ  َ عَْلتُ ُ اَك ُلْق َى أَْو أَْلقُ ُ ُ َكأَْ  قَاَ  أَْلقَْ تَُك ُ أَْي إْ  ِ ّت قَْ ِلً َعادَ إاَ َواالُّ
  .اْ تَقَّلْت اَك

1308. Ruqba itu i.e mengintai-ngintai sepertimana apabila seorang kata : aku 
jadikannya sebagai ruqba bagi kamu atau aku muraqabahkan kamu dengannya, iaitu 
jika kamu mati sebelum ku kembalilah ia kepada ku dan jika aku mati sebelum kamu 
tetaplah ia bagi kamu. 
 

ُء  (َكاَ   ) ًْ َوِاَوَلثَتِِ   ) ًِ ااثّانٌَِِة  ِلَْفِظ اْ ِي اْاَ ْفعُوِ   ٌِِهَ ا  (أَْو ِاْلُ ْلقَِب  ) ًِ اْْلُواَى  (ِاْلُ ْعَ ِل  )ذَِاَك ااّش
ْق َى ِاَ  َِل أَ ًِ دَاُود .(ِ ْ   َْعِدِه  ََل تَْعُ ُلوا َوََل تَْلقُ ُوا،  ََ ْ  أَْعَ َل  }:  َوٌَْل ُو ااّشْلطُ اْاَ ْذكُوُل  ًِ اْاعُْ َل  َواالُّ

ٌْئًا أَْو أَْلقَ َ ُ  َُهَو ِاَوَلثَتِِ   ٌْكُْي  َِإّ  َ ِصٌَلهُ اْاِ ٌَلاثُ  {َش ْق َى . أَْي ََل تَْعُ ُلوا َوََل تَْلقُ ُوا َطَ عًا  ًِ أَْ  ٌَعُودَ إاَ َواالُّ
قُوِب  َكُ ٌّ ِ ْنُهَ ا ٌَْلقُُب َ ْوَت اْْلَ لِ   .ِ ْ  االُّ

1309. (Adalah) benda itu (bagi orang yang diberikan seumur hidupnya) pada 
yang pertama (atau bagi yang dimuraqabahkan dan bagi warisnya selepasnya). 
Dilaghakan syarat yang disebutkan pada umra dan ruqba itu kerana khabar Abu Daud 
“jangan kamu buat umra dan jangan ruqba, maka siapa yang memberi seumur hidup 
akan sesuatu atau memuraqabahkannya maka ia bagi warisnya”, iaitu jangan kamu 
buat umra dan ruqba dalam keadaan kamu tamak pada bahawa ia akan kembali 
kepada kamu, maka kesudahannya adalah pusaka. “ُرْ بَى” itu dari “ ُر ُْو” maka setiap dari 
kedua mereka mengintai-ngintai kematian yang seorang lagi.  
 

 أَْو قٌُِّدَْت ،َواْاِه َةُ إْ  أُْطِلقَْت  ِأَْ  اَْي تُقٌَّْد  ِثََواٍب َوََل  ِعَدَِ ِ   َََل ثََواَب  ٌَِها، َوإِْ  َكانَْت ِْلَْعلَى ِ ْ  اْاَواِهبِ 
ٌٌْي نََظًلا إاَى اْاَ ْعنَى .   ِثََواٍب َ ْ ُهوٍ  َكثَْوٍب  َ َاِطلَةٌ، أَْو  َِ ْعلُوٍي  َ َ

1310. Hibah itu jika diitlakkan dengan bahawa ia tidak dikaitkan dengan balasan 
dan tidak dengan tidaknya maka tidak ada balasan padanya, sekalipun ia bagi yang 
lebih tinggi dari yang menghibah, atau dikaitkan dengan balasan yang majhul seperti 
kain maka batal ia atau dengan suatu yang maklum maka jualan kerana memandang 
kepada maknanya.  
 

ًٌْ ا، َوإَِّل  ََلَ  َوإِذَا اَْي ٌَكُْ  ِه َةً َ ُلَي اْ تِْعَ ااُ ُ إَّل  ًِ أَْكِ  . َوَظْلُف اْاِه َِة إْ  اَْي ٌُْعتَْد َلدُّهُ َكقَْوَصّلِة تَْ ٍل ِه َةٌ أَ
 .اْاِه َِة ِ ْن ُ إْ  اُْعتٌِدَ 

1311. Bekas hibah jika tidak diadatkan memulangkannya seperti kampit tamar 
adalah hibah juga. Jika tidak maka tidak. Apabila ia bukannya hibah haram 
menggunakannya melainkan pada memakan hibah itu darinya jika diadatkan.  
 

ٌَْ  ااذَّكِل َواْْلُْنثَى ِاَ  َِل اْا َُ اِلّيِ : تَتِّ ةٌ  َي  َ اتّقُوا  }: ٌَُ  ُّ ِاْلَواِاِد َوإِْ  َعََل اْاعَْدُ   ًِ َعِطٌِّة أَْوََلِدِه  ِأَْ  ٌَُ ّوِ
ٌَْ  أَْوََلِدكُْي  َوإَِّل . َوَ َ  ُّ اْاَكَلاَهِة ِعْندَ اَِلْ تَِواِء  ًِ اْاَ اَ ِة َوَعدَِ َها .َوٌُْكَلهُ تَْلكُ ُ ِاَهذَا اْاَ  َلِ . {اّاَ َواْعِداُوا  َ

ٌِْلَها ِ ْ  أَْوََلِدِه، .  َََل َكَلاَهةَ  ٌَ   َّ َ  ااّ ٌِّدَةَ َعائَِشةَ َعلَى َغ دِّ َوَعلَى ذَِاَك ٌُْ َ ُ  تَْفِ ٌُ  ااّصَ ا َِة ِْلَّ  ااّصِ
ًَ اّاُ َعْنُهْي  ٍء، َو َّ َ  َعْ دُ اّاِ ْ ُ  عَُ َل  َْعَض أَْوََلِدِه َعلَى  َْعِ ِهْي َلِ  ًْ َو َّ َ  عَُ ُل اْ نَ ُ َعاِصً ا  َِش

. أَْ َ ِعٌ َ 
1312. Tatimmah. Sunat bagi walid sekalipun teratas oleh adil pada pemberian 
kepada anak-anaknya dengan bahawa dia menyamakan di antara lelaki dan perempuan 
kerana khabar Bukhari “bertaqwalah kamu dan hendaklah kamu adil di antara anak-
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anak kamu”. Makruh meningalkannya kerana khabar ini. Tempat karahah itu di sisi 
sama pada hajat dan tidak ada hajat. Jika tidak, maka tidak ada karahah. Di atas ini 
ditanggungkan perbuatan sahabat Abu Baker as shiddiq melebihkan Aisyah ke atas 
selainnya daripada anak-anaknya dan Umar melebihkan anak lelakinya „Ashim dengan 
sesuatu, dan Abdullah bin Umar melebihkan sebahagian anak-anaknya dari sebahagian 
mereka, Allah redhai semua mereka. 
 

ٌْئًا ٌِْ  َش َي اْاَواَدُ إذَا َوَهَب ِاَواِادَ ًٌْ ا أَْ  ٌَُ ّوِ  َِإْ   َّ َ  . َوٌُْكَلهُ اَ ُ تَْلُك ااتّْ ِوٌَِة َكَ ا َ ّل  ًِ اْْلَْوََلدِ . َوٌَُ  ُّ أَ
ًْ اْا ِّلِ  }: أََ دَهَُ ا  َاْْلُيُّ أَْواَى ِاَ  َِل  َ ْ َوةُ َونَْ ُوهُْي ََل ٌَْ ِلي  ٌِِهْي َهذَا اْاُ ْكيُ . {إّ  اََها ثُلُث َوََل َشّك أَّ  .َواإْلِ

ٌْنَُهْي َ ْطلُو َةٌ اَِكْ  دُوَ  َطلَ َِها  ًِ اْْلُُصوِ  َواْافُُلوعِ  َ  
. ااتّْ ِوٌَةَ

1313. Sunat juga bahawa anak menyamakan apabila dia menghibahkan suatu 
kepada dua ibu bapanya. Makruh dia tidak menyamakannya sepertimana pada anak-
anak. Maka jika dia melebihkan seorang dari keduanya maka ibu terutama kerana 
khabar “bahawa baginya dua pertiga kebajikkan”. Saudara-saudara lelaki dan umpama 
mereka tidak berjalan pada mereka hukum ini. Tidak syak bahawa menyamakan di 
antara mereka dituntut akan tetapi kurang tuntutannya pada asal-asal dan fara‟-fara‟. 

 
 ٍ ًّ ٌَْس  َِ ْنِه ٌِْلَها ِ ّ ا اَ ِ تَعَااَى َوَغ هَُ ا ِ ْ  ااّطاَعِة ِاّ ٌِْهَ ا َو ِْعِ  َ ا ٌَ ُلُّ ْ َ اِ  إاَ ٌِْ   ِاإْلِ َوأَْ َ ُ  اْا ِّلِ  ِلُّ اْاَواِادَ

ٌَْس  ِاْاَهٌِِّ  َ ا اَْي ٌَكُْ  َ ا آذَاهُ  ِِ  َواِ  ًا.َعْن ُ  .   َوعُقُوُ  كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ِ ْ  اْاَك َائِِل َوهَُو أَْ  ٌُْؤِذٌَ ُ أَذً  اَ
1314. Kebajikkan yang terafdhal adalah kebajikkan terhadap dua ibu bapa 
dengan melakukan kebaikan kepada mereka dan melakukan apa yang mengembirakan 
mereka, daripada ketaatan kepada Allah taala dan selainnya daripada apa yang tidak 
ditegah. Derhaka kepada setiap kedua mereka daripada dosa-dosa besar, iaitu 
menyakitinya dengan gangguan yang tidak remeh, selama mana apa yang dia sakitinya 
dengannya bukan perkara wajib.  
 

ًَ  ِْعلَُك َ َي قَِلٌ َِك َ ا تُعَدُّ  ِِ  َواِصًَل َ أُْ وٌل  َِها ٌَاَلِة . َوِصلَةُ اْاقََلا َِة َوِه َوتَْ ُصُ   ِاْاَ اِ  َوقََ اِء اْاَ َوائِجِ َوااّزِ
 .َواْاُ َكاتَ َِة َواْاُ َلاَ لَِة  ِااّ ََلِي َونَْ ِو ذَِاكَ 

1315. Menghubungkan saudara mara iaitu perbuatan kamu bersama saudara 
mara kamu apa yang dikirakan sebagai menghubungkan mereka diperitah dengannya. 
Terhasil ia dengan harta dan menunaikan hajat-hajat dan ziarah dan mengutus surat 
dan mengirim salam dan umpama demikian itu. 

 
ُء اْاُ ْلتَقَطُ، َوَشْلًعا َ ا ُوِ دَ ِ ْ  َ ّ ٍ . ًِ االُّقََطةِ :  َْصٌ   ًْ ًَ  َِ ّيِ ااَّلِي َو َتْحِ اْاقَاِف َوإِْ َكانَِها اُ َةً ااّش  َوِه

ٌِْل ُ ْ تََلٍز ََل ٌَْعِلُف اْاَواِ دُ ُ ْ تَِ قّ ُ  . ُ ْ تََلٍي َغ
1316. Fasal pada luqatah. Ia pada lughah adalah barang yang dipungut, dan 
pada syara‟ : apa yang ditemui, daripada hak yang dihormati yang tidak disimpan pada 
tempat yang selayaknya yang tidak diketahui orang yang berhak kepadanya oleh yang 
menemuinya.  

 
ْ َ اِ ، إْذ  ًِ أَْ ِذَها ِاْلِ ْفِظ َوااّلدِّ  ِلٌّ َوإِْ َ اٌ ، َواْْلَْ  َاُل  ْ َ اعِ اْْلٌَاُت اْْلِ َلةُ  ِاْا ِّلِ َواإْلِ َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ

.  {َواَّاُ  ًِ َعْوِ  اْاعَْ ِد َ ا دَاَي اْاعَْ دُ  ًِ َعْوِ  أَِ ٌ ِ }اْاَواِلدَةُ  ًِ ذَِاَك َكَ  َِل ُ ْ ِلٍي 
1317. Asal padanya sebelum ijmak beberapa ayat yang menyuruh dengan 
kebajikkan dan ihsan, kerana pada mengambilnya untuk dipelihara dan 
memulangkannya adalah kebajikan dan ihsan, dan berapa khabar yang warid pada 
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demikian itu seperti khabar Muslim “Allah membantu hambaNya selama hamba itu 
membantu saudaranya”. 
 

َواَْي ٌَثِْ   ِأََ انَِة نَْفِ ِ   ًِ اْاُ ْ تَْق َِ  َوهَُو آِ ٌ   ًِ اْاَ اِ   (اُقََطةً  ًِ َ َواٍت أَْو َطِلٌٍ   )أَْي اْاُ لُّ  (َوإِذَا َوَ دَ  )
ٌِْ  اَِلْ تَِلاُز . َ َواًزا ِْلَّ  ِ ٌَانَتَ ُ اَْي تَتََ قّْ  َواْْلَْصُ  َعدَُ َها ( َلَ ُ أَْ ذَُها  )َ ْشٌَةَ ااّ ٌَاعِ أَْو طُُلوُّ اْاِ ٌَانَِة  َوَعلَ

َوََل ٌَْ َ ُ   ِااتّْلِك،  َََل ٌُْندَُب اَ ُ اْْلَْ ذُ َوََل ٌُْكَلهُ اَ ُ . َ ْشٌَةَ اْ تِْهََلِكَها  ًِ اْاُ ْ تَْق َ ِ  (تَْلكَُها  )اَ ُ  (َو  )
 .ااتّْلكُ 

1318. (Apabila) seorang merdeka (menemui luqathah pada bumi mati atau 
jalan) dan dia tidak kejap dengan amanah dirinya pada masa depan dan dia percaya 
amanahnya pada masa itu, kerana takutkan sia-sia atau kedatangan khianat (maka 
boleh dia mengambilnya) di atas jalan harus, kerana khianatnya tidak dipastikan dan 
asalnya tidak adanya. Kena dia memeliharannya, dan boleh (dia membiarkannya) 
kerana takutkan akan menggunakanya masa depan, dan tidak dia mendhaman dengan 
meninggalkannya. Maka tidak sunat dia mengambil dan tidak makruh dia 
membiarkannya. 
 

ٌِْل إْذِ  َ ٌِِّدِه َوإِْ  اَْي ٌَْنَه ُ ِْلَّ  االُّقََطةَ أََ انَةٌ َوِوََلٌَةٌ اْ تِدَاًء َوتَْ ِلٌٌك  َوَ َلَا  ِاْاُ ّلِ ااّلقٌُِ   َََل ٌَِصحُّ اْاتِقَاطُ ُ  ِ َ
ٌَْس هَُو ِ ْ  أَْهِلَها ٌِْل إْذنِِ   ََ ْ  أََ ذََها ِ ْن ُ .  َِإْ  اْاتَقََط  ِِإْذنِِ  َصّح َوَكأَّ  َ ٌِّدَهُ هَُو اْاُ ْلتَِقطُ . اْنتَِهاًء َواَ َوأَّ ا  ِ َ

ٌَْها ِاٌُعَّلِ ََها َوهَُو أَِ ٌٌ  َ ازَ  . َكاَ  هَُو اْاُ ْلتَِقطُ، َ ٌِّدًا َكاَ  أَْو أَْ نَ ًٌِّا، َواَْو أَقَّلَها  ًِ ٌَِدِه َ ٌِّدُهُ َواْ تَْ فََظ ُ َعلَ
فِ . َوإَِّل  ََلَ   .َوتَِصحُّ االُّقََطةُ ِ ْ  ُ َكاتٍَب ِكتَا َةً َصِ ٌَ ةً ِْلَنّ ُ ُ ْ تَِق ٌّ  ِاْاِ ْلِك َوااتَّصلُّ

1319. Keluar dengan yang merdeka oleh hamba maka tidak sah pungutannya 
tanpa izin penghulunya sekalipun dia tidak menegahnya kerana memungut itu adalah 
amanah dan penggusaan pada mulanya dan pemberian milik pada akhirnya sedangkan 
dia bukan ahlinya. Maka jika dia memungut dengan izinnya sah ia dan seolah-oleh 
penghulunya yang memugnut. Adapun tanpa izinnya maka siapa mengambil luqatah itu 
darinya adalah dia yang memungut, samaada orang itu penghulunya atau ajnabi. Kalau 
penghulunya meletakkan luqatah pada tangannya dan menjadikan dia memeliharanya 
untuk dia warwarkannya sedang dia seorang amanah harus ia. Jika tidak maka tidak. 
Sah luqtah dari mukatab sebagai kitabah yang sah kerana dia tersendiri dengan 
pemilikkan dan tasarruf. 
 

ًَ ِاَصاِ ِب اْاٌَِد  ٌِِ  إذَا ادَّعاَها َوإَِّل  َِلَ ْ  . َوَ َلَا  ِاْاَ َواِت اْاَ ْ لُوُك  َََل تُْؤَ ذُ ِ ْن ُ ِالتَّ لُِّك  َْعدَ ااتّْعِلٌِف،  َْ  ِه
ًَ إاَى اْاُ ْ ًٌِ.َكاَ  َ اِاًكا قَْ لَ ُ   َِإْ  اَْي ٌَدِّعَها َكانَْت اُقََطةً َكَ ا قَااَ ُ اْاُ تََواًِّ َوأَقَّلهُ  ًِ .  َوَهَكذَا َ تّى ٌَْنتَِه
. ااّلْوَ ةِ 

1320. Keluar dengan bumi mati oleh yang dimiliki maka tidak boleh mengambil 
luqatah darinya untuk memiliknya selepas membuat makluman, bahkan ia bagi tuan 
tangan padanya apabila dia mendakwanya jika tidak maka bagi pemilik sebelumnya. 
Beginilah hingga sampai kepada orang yang menghidupkannya. Maka jika dia tidak 
mendakwanya adalah ia luqatah sepertimana kata Mutawalli dan Nawawi mengakuinya 
didalam Raudhah.  
 

ٌِْ  أََشاَل  ِقَْوِاِ   ٌِْل اْاَواثِِ   ِنَْفِ ِ  اْاَواثُِ   َِها َوإِاَ إْ  َكاَ  َعلَى  ) َُهَو ُ ْ تََ بٌّ  (َوأَْ ذَُها أَْواَى ِ ْ  تَْلِكَها  )َو ِ َ
ٍء ِ ْ  ( ِ ْ  اْاِقٌَاِي  َِها ) ِ ْ  نَْفِ ِ   (ثِقٍَة  ًْ ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْا ِّلِ  َْ  ٌُْكَلهُ تَْلكَُها َو ُّ  إْشَهادٌ  َِها َ َي تَْعِلٌِف َش

ْشَهاِد  ًِ َ  َِل أَ ًِ دَاُود  َ ْ  اْاتَقََط اُقََطةً  َْلٌُْشِهْد ذَا َعْدٍ  أَْو  }: االُّقََطِة َكَ ا  ًِ اْاَوِدٌعَِة، َوَ َ لُوا اْْلَْ َل  ِاإْلِ
ٌَْ  اْْلَْ  َالِ  {ذََوْي َعْدٍ  َوََل ٌَْكتُْي َوََل ٌُ ٌَِّْب  . َعلَى اانّْدِب َ ْ عًا  َ
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1321. Keluar dengan “yang tidak kejap dengan amanah dirinya” oleh yang kejap 
dengannya. Kepadanya dia isyaratkan dengan katanya (mengambilnya terutama dari 
meninggalkannya), maka ianya sunat (jika dia di atas rasa kejap) pada dirinya (pada 
mendirikan luqatah itu) kerana padanya kebajikkan, bahkan makruh 
meninggalkannya. Sunat mengadakan saksi dengannya serta memaklumkan sesuatu 
daripada sifat-sifat luqatah itu sepertimana pada wadiah. Mereka menanggungkan 
perintah dengan mengadakan saksi pada khabar Abu Daud “siapa memungut luqatah 
maka hendaklah dia mengadakan seorang adil atau beberapa orang adil dan tidak 
menyembunyikan dan tidak meghaibkan dari manusia” di atas sunat kerana himpun di 
antara khabar-khabar. 

 
ّ ةِ  ِف َوااذِّ ٌِْل ُ َهاٌَأٍَة  ٌَُعَّلِ َانَِها . َوتَِصحُّ اُقََطةُ اْاُ  َعِّض ِْلَنّ ُ َكاْاُ ّلِ  ًِ اْاِ ْلِك َوااتَّصلُّ َواُقََطتُ ُ اَ ُ َوِاَ ٌِِّدِه  ًِ َغ

ٌِْ  اْاتَقََطا ٌِّة َكَشْ َص ّ ِ َواْاُ ّلِ َو ًِ ُ نَاَو ٍَة ِاِذي نَْو ٍَة َك َاقًِ اْْلَْكَ اِب، َكَوِصٌٍّة َوِه ٍَة  .َوٌَتََ لَّكانَِها  َِ َ ِب ااّلِ
 َاْْلَْكَ اُب ِاَ ْ  َ َصلَْت  ًِ نَْو َتِِ ، َواْاُ َؤُ  َعلَى َ ْ  ُوِ دَ . َوِلَكاٍز، َواْاُ َؤِ  َكأُْ َلِة َط ٌٍِب َوَ ّ اٍي َوثََ ِ  دََواءٍ 

ًَ ُ ْشتََلَكةٌ . َ  َ َُها  ًِ نَْو َتِ ِ  ٌِْ  . َوأَّ ا أَْلُ  اْاِ نَاٌَِة  ٌََْشتَِلَكاِ   ٌِِ  ِْلَنّ ُ ٌَتَعَلُّ   ِااّلقَ َِة َوِه َواْاِ نَاٌَةُ َعلَ
 ًّ .  َوَكََلُي اْاِ ْنَهااِ ٌَْشَ لُُهَ ا.َكاْاِ نَاٌَِة ِ ْن ُ َكَ ا  ََ ثَ ُ ااّزْلَكِش

1322. Sah luqatah hamba muba‟ad kerana dia seperti orang merdeka pada 
memilik dan tasarruf dan zimmah. Luqatahnya bagi dirinya dan bagi penghulunya pada 
muba‟ad yang tidak ditentukan giliran maka kedua mereka mewarwarkannya dan 
memiliknya dengan kadar kehambaan dan merdekanya sama seperti dua orang yang 
memungut, sementara pada giliran adalah bagi orang yang memilik giliran seperti baki 
hasil-hasil usaha sama seperti wasiat dan hibah dan rikaz dan kos-kos hidup seperti 
upah doktor dan tukang bekam dan ubat. Maka hasil usaha adalah bagi orang yang ia 
terhasil pada giirannya dan kos hidup ke atas orang yang ujud sebabnya pada 
gilirannya. Adapun imbuh jenayah maka kedua mereka bersyarikat padanya kerana ia 
bersangkut dengan batang tengkoknya yang mana ia disyarikatkan. Jenayah ke atasnya 
sama seperti jenayah darinya sepertimana dibahaskan Zarkasyi. Kalam Minhaj ia 
meliputi kedua mereka. 
 

  ٌََِصحُّ االّْقطُ ِ ْن ُ َكَ ا ٌَِصحُّ ِ ْ  ُ ْلتَدٍّ َوَكا ٍِل َ ْعُصوٍي  ًِ .َوكُِلَه االّْقطُ ِافَاِ ٍ  ِائََّل تَْدعَُوهُ نَْف ُ ُ إاَى اْاِ ٌَانَةِ 
ْ ََلِي، َكاْصِطٌَاِدِهْي َواْ تَِطا ِِهيْ  ٌْ ُوا ِ ْ  أَْهِ  اْاِ ْفِظ ِاعَدَِي . دَاِل اإْلِ َوتُْنَزعُ االُّقََطةُ ِ ْنُهْي َوتَُ لُّي ِاعَْدٍ  ِْلَنُّهْي اَ

. َوٌَُ يُّ اَُهْي ُ ْشِلٌف  ًِ ااتّْعِلٌِف  َِإْ  تَّي ااتّْعِلٌُف تََ لّكُوا. أََ انَتِِهيْ 
1323. Makruh memungut bagi orang fasik supaya ia tidak mendorongnya kepada 
khianat. Maka sah pungutan darinya sepertimana sah ia dari murtad dan kafir yang 
dipelihara didalam negeri islam, sama seperti mereka memburu dan mencari kayu api. 
Diambil luqatah dari mereka dan diserahkan kepada seorang adil kerana mereka 
bukannya daripada ahli memelihara luqatah kerana tidak ada amanah pada mereka. 
Didampingkan kepada mereka seorang pengawas pada mewarwarkannya. Maka jika 
sempurna warwar itu mereka memiliknya. 
 

ٌُْث ٌَُ وُز  ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوٌَْنِزعُ االُّقََطةَ ِ ْنُهَ ا َوِاٌُُّهَ ا، َوٌُعَّلِ َُها َوٌَتََ لّكَُها اَُهَ ا إْ  َلآهُ َ  ًّ َوتَِصحُّ ِ ْ  َص ِ
ِ َواْاَ ْ نُوِ   ًّ اَِلْقتَِلاُض اَُهَ ا ِْلَّ  ااتّْ ِلٌَك  ًِ َ ْعنَى اَِلْقتَِلاِض،  َِإْ  اَْي ٌََلهُ َ ِفَظَها أَْو َ لَّ َها ِاْلقَاِ ً َوَكااّص ِ

.  إَّل أَنّ ُ ٌَِصحُّ تَْعِلٌفُ ُ دُونَُهَ ا،ااّ ِفٌ ُ 
1324. Sah memungut dari kanak-kanak dan orang gila. Walinya mengambil 
luqatah itu dari kedua dan mewarwarkannya dan memiliknya bagi kedua mereka jika dia 
nampak maslahat untuk memiliknya sekira-kira harus dia berhutang bagi kedua mereka 
kerana memberi milik itu pada makna berhutang, maka jika dia tidak nampak maslahat 
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pada memilikinya dia menjaganya atau menyerahkannya kepada qadhi. Seperti kanak-
kanak dan orang gila adalah safih melainkan bahawa sah dia mewarwarkannya, tidak 
kedua mereka itu. 
 

ٌَْلَها أَْو قََصدَ  َوَ ْ  أََ ذَ اُقََطةً ََل ِاِ ٌَانٍَة  ِأَْ  اَقََطَها ِاِ ْفٍظ أَْو تََ لٍُّك أَْو اْ تَِصاٍا أَْو اَْي ٌَْقِصْد ِ ٌَانَةً َوََل َغ
. َوٌَِ ُب تَْعِلٌفَُها. أََ دَهَُ ا َونَِ ٌَ ُ  َأَِ ٌٌ ، َوإِْ  قََصدَ اْاِ ٌَانَةَ  َْعدَ أَْ ِذَها َ ا اَْي ٌَتََ لّْك أَْو ٌَْ تَّا  َْعدَ ااتّْعِلٌفِ 

ٌَْس اَ ُ تَْعِلٌفَُها . َواَْو دَ ََي اُقََطةً ِاقَاٍض اَِزَ  ُ قَ ُواَُها .َوإِْ  اَقََطَها ِاِ ْفٍظ َوإِْ  أََ ذََها ِاْلِ ٌَانَِة  ََ اِ ٌ  َواَ
1325. Orang yang memungut luqatah bukan untuk khianat dengan bahawa dia 
memungutnya untuk menjaganya atau memiliknya atau membuat khususiah, atau tidak 
tidak bertujuan khianat dan tidak selainnya, atau dia bertujuan satu daripada keduanya 
dan lupakannya maka dia adalah orang yang amanah, sekalipun dia bertujuan khianat 
selepas mengambilnya selama dia tidak memilik atau membuat ikhtisas selepas 
mewarwarkan. Wajib dia mewarwarkan, sekalipun dia memungutnya untuk menjaganya. 
Jika dia mengambilnya untuk khianat maka dia mendhaman dan tidak boleh dia 
mewarwarkannya. Kalau dia menyerahkan luqatah kepada qadhi lazim qadhi itu 
menerimanya.  
 

ٌِْلِه  (َوإِذَا أََ ذََها  ) ٌِْ   )أَْي االُّقََطةَ اْاُ ْلتَِقطُ اْاَواثُِ   ِنَْفِ ِ  أَْو َغ  ِفَتْحِ َ ْلِف  (أَْ  ٌَْعِلَف  )ِ ٌنَئٍِذ  ( َعَلَ
ٌِْ  َكَ ا َ ٌَْظَهلُ .(ِ تّةَ أَْشٌَاَء  )اْاُ َ اَلَعِة  ًَ  ًِ اْاَ ِقٌقَِة تَْلِ ُي إاَى أَْل َعٍَة َوتُِلَك َ ْعِل َةُ اثْنَ اْْلَّوَ  أَْ  .  َوِه
ٌِْلهِ  (ِوَعاَءَها  )ٌَْعِلَف  ًَ  ٌِِ  ِ ْ  ِ ْلٍد أَْو َغ . َوهَُو  َِكْ ِل اْاَواِو َواْاَ دِّ َ ا ِه

1326. (Apabila ) pemungut yang kejap dengan dirinya atau yang tidak kejap 
dengannya (mengambil luqatah maka kena di atasnya) ketika itu (mengenal pasti 
enam perkara). Enam itu pada hakikatnya kembali kepada empat, dan ditinggalkan dari 
mengenal pasti dua perkara sertimana akan zahir. Pertamanya bahawa dia mengenal 
(bekasnya) iaitu apa yang ia didalamnya daripada kulit atau selainnya. 
 

ًَ أَْ  ٌَْعِلَف  (َو  ) ٌِْ  اْاُ ْهَ لَةِ  (ِعفَاَصَها  )ااثّانِ ِ .َوهَُو  َِكْ ِل اْاعَ ًّ  َوأَْصلُ ُ َكَ ا  ًِ تَْ ِلٌِل ااتّْن ٌِِ  َعْ  اْاَ ّطا ِ
ٌَْ  اْاِوَعاِء َواْاِعفَاِا  ًَ ُ َلادُ اْاُ َصنِِّف َكَصاِ ِب ااتّْن ٌِِ  ِْلَنُّهَ ا َ َ عَا  َ . اْاِ ْلدُ ااِّذي ٌُْل َُس َلأُْس اْاقَاُلوَلِة، َوِه

ًُّ  ًِ تَْ ِلٌِل ااتّْن ٌِِ  َعْ  اْاُ ْ ُهوِل أَّ  اْاِعفَاَا هَُو اْاِوَعاءُ   ٌََْعِلُف ِعفَاَصَها : َوِاذَِاَك قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة . َواْاَ ْ ِك
ٌِْلِهَ ا ًَ اْاِوَعاُء ِ ْ  ِ ْلٍد َوِ ْلقٍَة َوَغ  . َأَْطلََ  اْاِعفَاَا َعلَى اْاِوَعاِء تََو ُّعًا. اْنتََهى. َوِه

1327. Keduanya bahawa dia memaklumkan („ifashnya) “” dengan kasrah „ain 
dan asalnya sepertimana didalamTahrir Tanbih dari Khathabi adalah kulit yang 
dipakaikan kepala buli-buli, yang mana ia yang dikehendaki musannif sama seperti tuan 
kitab Tanbih, kerana mereka menghimpunkan di antara “bekas” dan “‟ifas”. Yang 
dihikayatkan didalam Tahrir Tanbih dari jumhur ulamak bahawa „ifas itu bekas. Kerana 
itu katanya didalam Raudhah : maka dia mengenal pasti „ifasnya iaitu bekas, daripada 
kulit dan kain dan selain keduanya. Intaha. Maka dia mengitlakkan „ifas ke atas bekas di 
atas jalan bermudah-mudah. 
 

ٌِْلهِ  (ِوَكاَءَها  )أَْ  ٌَْعِلَف : ااثّاِاَث  (َو  ) ٌٍْط أَْو َغ : ااّلا َِي  (َو  ) .َوهَُو  َِكْ ِل اْاَواِو َو ِاْاَ دِّ َ ا تُْل َطُ  ِِ  ِ ْ  َ 
ٌِْلهِ  (ِ ْنَ َها  )أَْ  ٌَْعِلَف  . ِ ْ  نَْقٍد أَْو َغ

1328. Ketiganya bahawa dia mengenalpasti (talinya) iaitu apa yang ia diikat 
dengannya daripada tali atau selainnya. Keempatnya : bahawa dia mengenal pasti 
(jenisnya) daripada emas perak atau selainnya. 
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ٌِْ   َأَْكثََل  (َعدَدََها  )أَْ  ٌَْعِلَف : اْاَ اِ َس  (َو  ) أَّ ا . َكِدْلَهٍي  َأَْكثَلَ  (َوْزنََها  )أَْ  ٌَْعِلَف : ااّ اِدَس  (َو  )َكاثْنَ
ٌِْ  اْاُ ْ ُهوُل، َواْاعَدَدُ َواْاَوْزُ  ٌُعَ ُّل َعْنُهَ ا  ِاْاقَْدِل  َكْونَُها تَْلِ ُي إاَى أَْل َيٍ  َِإّ  اْاِعفَاَا َواْاِوَعاَء َواِ دٌ َكَ ا َعلَ

ٌِْ  َوااذّْلعِ   اْاقَْدِل َشاِ لَةٌ ِاْلَوْزِ  َواْاعَدَِد َواْاَك
.  َِإّ  َ ْعِل َةَ

1329. Kelimanya : bahawa dia mengenalpasti (bilangannya) seperti dua maka 
lebih. Keenamnya : bahawa dia mengenalpasti (timbangannya) seperti satu dirham 
maka lebih. Adapun keadaan enam itu kembali kepada empat maka „ifas dan bekas itu 
satu sepertimana di atasnya jumhur ulamak, dan bilangan dan timbangan itu diibaratkan 
dari keduanya dengan kadar, maka mengetahui kadarnya meliputi timbangan dan 
bilangan dan sukatan dan ukurannya. 

 
أَْ  ٌَْعِلَف ِصفَتََها ِ ْ  : َوااثّاِ َ   .َوهَُو اْاَ تُْلوُك ِ ْ  َكََلِ ِ  أَْ  ٌَْعِلَف ِصْنفََها أََهَلِوٌّةً أَْي َ ْلِوٌّةً : َوااّ ا َِي 

.  ِصّ ٍة َوتَْكِ ٌٍل َونَْ ِوِهَ ا
1330. Ketujuhnya yang mana ia yang ditinggalkan dari kalamnya bahawa dia 
mengenalpasti jenisnya, adakah ia jenis harawi atau marawi. Kelapannya : bahawa dia 
mengenalasti sifatnya daripada sekeping dan pecah dan umpama keduanya.  

 
ٌُْلهُ  ٌُْلهُ َوهَُو  .َوَ ْعِل َةُ َهِذِه اْْلَْوَصاِف تَكُوُ  َعِقَب اْْلَْ ِذ َكَ ا قَااَ ُ اْاُ تََواًِّ َوَغ ًُّ َوَغ ًَ  ُنّةٌ َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع َوِه

ْ عَةِ . اْاُ ْعتََ دُ، َوهَُو قَِ ٌّةُ َكََلِي اْاُ ْ ُهولِ  ٌِْ  اْ ُ  ااّلِ َوٌَْندُُب َكتُْب اْْلَْوَصاِف . َو ًِ اْاَكا ًِ أَنَّها َواِ  َةٌ َوَ َل  َعلَ
. َكَ ا قَاَ  اْاَ اَوْلِديُّ َوأَنّ ُ اْاتَقََطَها  ًِ َوْقِت َكذَا

1331. Mengenal pasti sifat-sifat ini adalah mengiringi ambil sepertimana kata 
Mutawali dan selainnya. Ianya sunat sepertimana kata Azrai‟e dan selainnya yang mana 
ia yang muktamad dan ia kehendak kalam jumhur. Didalam al Kafi bahawa ianya wajib 
dan berjalan Ibnu Rif‟ah di atasnya. Sunat menulis sifat-sifat itu sepertimana kata 
Mawardi dan bahawa dia memungutnya pada waktu sekian. 

 
ٌِْ   (َو  ) إاَى ظُُهوِلِه ِْلَّ   ٌَِها َ ْعنَى اْْلََ انَِة َواْاِوََلٌَِة  ( ًِ ِ ْلِز ِ ثِْلَها  )ِاَ اِاِكَها  (أَْ  ٌَْ فََظَها  )ٌَِ ُب َعلَ

َوَهْ  اْاُ  َلُّب  ٌَِها اْْلََ انَةُ َواْاِوََلٌَةُ ِْلَنُّهَ ا  .َواَِلْكتَِ اِب،  َاْْلََ انَةُ َواْاِوََلٌَةُ أَّوًَل َواَِلْكتَِ اُب آِ ًلا  َْعدَ ااتّْعِلٌفِ 
ٌِْل تَْلِ ٌحٍ  َواْاُ َلّ ُح  ٌَِها تَْ ِلٌُب . نَاِ َزاِ  أَْو اَِلْكتَِ اُب ِْلَنّ ُ اْاَ ْقُصودُ؟ َوْ َهاِ   ًِ ااّلْوَ ِة َوأَْصِلَها ِ ْ  َغ

ْ ََلِي، َواَْوََل أَّ  اْاُ  َلَّب ذَِاَك اََ ا َصّح اْاتِقَاطُُهَ ا ِ  ًِ دَاِل اإْلِ ًّ ِ ّ . اَِلْكتَِ اِب ِْلَنّ ُ ٌَِصحُّ اْاتِقَاطُ اْافَاِ ِ  َوااذِّ
1332. Wajib dia (menjaganya) untuk pemiliknya (pada tempat simpan 
seumpamanya) hingga pemiliknya muncul kerana pada luqatah itu ada makna amanah 
dan kuasa dan pendapatan. Maka amanah dan kuasa itu pada mulanya dan 
pandapatan itu pada akhirnya selepas mewarwarkannya. Adakah yang dipermenangkan 
pada luqatah itu amanah dan kuasa kerana keduanya lulus atau pendapatan kerana ia 
yang dimaksudkan? Dua wajah didalam Raudhah dan asalnya tanpa tarjih. Yang 
ditarjihkan padanya adlah memenangkan pendapatan kerana sah memungut orang 
fasik dan zimmi didalam negeri islam, kalaulah yang dimenangkan bukan demikian itu 
tentu tidak sah pungutan kedua mereka. 

 
 َواْاَ ْعنَى  ًِ ذَِاَك أَّ  ااّ نَةَ ََل .أَْي ِ ْ  ٌَْوِي ااتّْعِلٌِف تَْ ِدٌدًا (تََ لَُّكَها َعّل ََها َ نَةً  )اْاُ ْلتَِقطُ  (ثُّي إذَا أََلادَ  )

ٌَْلةَ . تَتَأَّ ُل  ٌَِها اْاقََوا ُِ  َغاِا ًا َوتَْ ِ ً  ٌَِها اْافُُصوُ  اْْلَْل َعَةُ  ْف َ نَةً  :قَاَ  اْ ُ  أَ ًِ هَُل َوِْلَنّ ُ اَْو اَْي ٌُعَّلِ
  ٌِْ اََ اَعْت اْْلَْ َواُ  َعلَى أَْل َا َِها، َواَْو َ عََ  ااتّْعِلٌَف أَ َدًا ََلْ تَنََي ِ ْ  اْاتِقَاِطَها  ََكاَ   ًِ ااّ نِّة نََظًلا ِاْلفَِلٌقَ

. َ عًا
1333. (Kemudian apabila) pemungut itu (hendak memiliknya dia 
warwarkannya setahun) iaitu mula dari warwar itu, di atas jalan tepat. Hikmah pada 
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demikian itu bahawa setahun itu tidak lambat padanya kafilah-kafilah pada ghalibnya 
dan berlalu padanya empat musim. Kata Ibnu Abi Hurairah: dan kerana kalau dia tidak 
mewarwarkannya setahun nescaya sia-sialah harta itu di atas tuannya, dan kalau 
dijadikan warwar itu selama-lama nescaya dia enggan dari memungutnya maka adalah 
ia didalam setahun kerana menilik kepada dua kumpulan itu sekali. 
 

ٌَْل َ ِقٌَلٍة، َواَْو ِ ْ   َوََل ٌُْشتََلطُ أَْ  تَكُوَ  ااّ نَةُ ُ تِّصلَةً،  َْ  تَْكِفً َواَْو ُ فَّلقَةً َعلَى اْاعَادَِة إْ  َكانَْت َغ
ٌِْ ، ثُّي . اَِلْ تَِصاَصاتِ  ٌِْ  أُْ  ُوًعا، ثُّي كُّ  ٌَْوٍي َ ّلةً َطَل َ ُ أُْ  ُوًعا أَْو أُْ  ُوَع ٌِْ  َطَل َ  ٌَُعَّلِ َُها أَّوًَل كُّ  ٌَْوٍي َ ّلتَ

ٌُْث ََل ٌُْنَ ى أَنّ ُ  ٌِْ ، ثُّي كُّ  َشْهٍل َكذَِاَك  َِ  ُل ِاَ ا َ َ ىيُ  ًِ كُّ ِ أُْ  ُوعٍ َ ّلةً أَْو َ ّلتَ . َكّلِ
1334. Tidak disyaratkan bahawa setahun itu bersambung, bahkan memada ia 
walaupun bercerai-cerai di atas adat jika ia bukan benda yang lekeh, walaupun daripada 
ikhtisas-ikhtisas, maka dia warwarkannya mula-mula setiap hari dua kali pada dua 
tepinya selama seminggu, kemudian setiap hari sekali pada satu tepinya selama 
seminggu atau dua minggu, kemudian pada setiap seminggu sekali atau dua kali 
kemudian setiap bulan seperti itu sekira-kira tidak dilupakan bahawa ia ulangan apa 
yang telah lalu. 

 
ًّ . َوإِنَّ ا َ عََ  ااتّْعِلٌَف  ًِ اْْلَْزِ نَِة اْْلَُوِ  أَْكثََل ِْلَّ  َطلََب اْاَ اِاِك  ٌَِها أَْكثَلُ  قٌَِ  َوُ َلادُهُْي أَْ  : قَاَ  ااّزْلَكِش

َف كُّ  ُ دٍّة ِ ْ  َهِذِه اْاُ دِّة ثَََلثَةَ أَْشُهلٍ  َواَْو َ اَت اْاُ ْلتَِقطُ  ًِ أَثْنَاِء اْاُ دِّة  َنَى َواِلثُ ُ َعلَى ذَِاَك َكَ ا  ََ ثَ ُ . ٌُعَّلِ
 ًّ . ااّزْلَكِش

1335. Hanyalah dijadikan warwar itu pada masa-masa yang pertama itu lebih 
banyak kerana pencarian pemilik padanya lebih banyak. Kata Zarkasyi : dikatakan 
kehendak mereka bahawa dia mewarwarkan pada setiap satu tempoh daripada 
tempoh-tempoh ini selama tiga bulan. Kalau mati pemungut ditengah tempoh itu 
warisnya membina di atas demikian itu sepertimana dibahaskan Zarkasyi. 

 
ًُّ إنّ ُ اْْلَْش َ ُ، َوإِْ  َ ااََف  ًِ ذَِاَك اْ ُ   َواَْو اْاتَقََط اثْنَاِ  اُقََطةً َعّل ََها كُ ُّ َواِ ٍد نِْصَف َ نٍَة َكَ ا قَاَ  اا ُّْ ِك
ٌْنَُهَ ا ِعْندَ ااتَّ لُّكِ  ْ عَِة ِْلَنَّها اُقََطةٌ َواِ دَةٌ، َوااتّْعِلٌُف ِ ْ  كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ِاكُلَِّها ََل ِانِْصِفَها ِْلَنَّها إنَّ ا تُْقَ ُي  َ . ااّلِ

1336. Kalau dua orang memungut satu luqatah setiap seorang mewarwarkan 
setengah tahun sepertimana kata Subki bahawa ia yang lebih mirip*, sekalipun Ibnu 
Rif‟ah menyalahi pada demikian itu, kerana ia luqatah yang satu dan warwar dari tiap 
seorang dari mereka adalah untuk semua luqatah itu bukan untuk setengahnya kerana 
ia hanyalah dibahagi-bahagikankan di antara kedua mereka di sisi memilik. 

 
ٌْ ِ : تَْن ٌِ ٌ   َوذَِاَك إذَا قََصدَ اْاِ ْفَظ  َعَّل ََها َ نَةً ثُّي قََصدَ ااتّْ ِلٌَك  َِإنّ ُ ََل  ُدّ ِ ْ  تَْعِلٌِفِ  .قَْد ٌُتََصّوُل ااتّْعِلٌُف َ نَتَ

.  َوٌُ ٌَُِّ   ًِ ااتّْعِلٌِف َزَ َ  ِوْ دَاِ  االُّقََطةِ . َ نَةً ِ ْ  ِ ٌنَئِذٍ 
1337. Tanbih. Kadang tergambar warwar itu dua tahun. Demikian itu apabila dia 
bertujuan menjaganya maka dia warwarkannya setahun kemudian dia bertujuan memilik 
maka tidak dapat tidak dari mewarwarkanya setahun lagi mula dari ketika itu, dan dia 
menerangkan pada warwarnya masa ditemui luqatah itu 
 

  َِإْ  اْ تَْوَع ََها .َوٌَْذكُُل نَْد ًا ااَّلقِطُ َواَْو  ِنَائِ ِِ   َْعَض أَْوَصا َِها  ًِ ااتّْعِلٌِف  َََل ٌَْ تَْوِع َُها ِائََّل ٌَْعتَِ دََها اْاَكاِذبُ 
فَاتِ   .َ ِ َ  ِْلَنّ ُ قَْد ٌَْل َعُ ُ إاَى َ ْ  ٌُْلِزُي اادّْ َي  ِااّصِ

1338. Pemungut menyebutkan walaupun dengan naibnya sebahagian sifat-
sifatnya pada mewarwarkannya, maka tidak dia menghabisinya supaya ia tidak dituju 
oleh orang yang dusta. Maka jika dia menghabisinya dia mendhaman kerana terkadang 
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pendusta itu melaporkannya kepada orang i.e hakim yang melazimkan dia 
menyerahkan dengan sifat-sifat itu. 

 
 ) .ِعْندَ ُ ُلواِ اانّاِس ِْلَّ  ذَِاَك أَْقَلُب إاَى ُوُ وِد َصاِ  َِها (َعلَى أَْ َواِب اْاَ َ اِ ِد  )َوٌُعَّلِ َُها  ًِ  َلَِد اَِلْاتِقَاِط َو 

ِء  ًِ َ َكانِِ  أَْكثَلُ (  ًِ اْاَ ْوِ يِ ااِّذي َوَ دََها  ٌِِ  ) ٌَِ ُب ااتّْعِلٌُف  (َو  ًْ . َوْاٌُْكثِْل ِ ْن ُ  ٌِِ ، ِْلَّ  َطلََب ااّش
َوَ َلَا  ِقَْوِاِ  َعلَى أَْ َواِب اْاَ َ اِ ِد اْاَ َ اِ دُ  ٌَُْكَلهُ ااتّْعِلٌُف  ٌَِها َكَ ا َ َزَي  ِِ   ًِ اْاَ ْ ُ وعِ، َوإِْ  أَْ َهَي َكََلُي 

َوُ ْقتََ ى .  َََل ٌُْكَلهُ ااتّْعِلٌُف  ٌِِ  اْعتِ َاًلا  ِاْاعُْلِف، َوِْلَنّ ُ َ ْ َ ُي اانّاِس . ااّلْوَ ِة ااتّْ ِلٌَي، إَّل اْاَ ْ ِ دَ اْاَ َلايَ 
. ذَِاَك أَّ  َ ْ ِ دَ اْاَ ِدٌنَِة َواْْلَْقَصى َكذَِاكَ 

1339. Dia mewarwarkannya pada tempat pungut dan (pada pintu-pintu masjid) 
ketika orang ramai keluar kerana demikian itu lebih dekat kepada ujud tuannya. Wajib 
warwar (pada tempat yang dia temui luqatah itu padanya) dan hendaklah dia banyak 
warwarkannya padanya kerana mencari suatu pada tempatnya lebih banyak. Keluar 
dengan katanya “pada pintu-pintu masjid” oleh masjid maka makruh warwarkan 
didalamnya sepertimana Nawawi jazamkan didalam Majmuk sekalipun kalam Raudhah 
memahamkan haramnya, melainkan masjid Haram maka tidak makruh mewarwarkan 
padanya kerana mengiktibarkan „uruf dan kerana ia tempat orang ramai berhimpun. 
Kehendak demikian itu bahawa masjid Madinah dan Aqsa seperti itu.  

 
ٌِْل إْذِ  اْاَ اِكِي .َواَْو أََلادَ اْاُ ْلتَِقطُ َ فًَلا اْ تَنَاَب  ِِإْذِ  اْاَ اِكِي َ ْ  ٌَْ فَظَُها َوٌُعَّلِ َُها   َِإْ  َ ا ََل  َِها أَْو اْ تَنَاَب  ِ َ

.  َ َي ُوُ وِدِه َ ِ َ  ِاتَْقِصٌِلهِ 
1340. Kalau pemungut hendak bermusafir dia menggantikan dengan izin hakim 
akan orang yang menjaganya dan mewarwarkannya. Maka jika dia bermusafir 
bersamanya atau dia melantik penganti tanpa izin hakim serta ujudnya dia mendhaman 
kerana cuainya.  
 

 َِإْ  اَْي . َوإِْ  اْاتَقََط  ًِ ااّصْ َلاِء َوهُنَاَك قَا ِلَةٌ تَ ِعََها َوَعّلَف  ٌَِها إْذ ََل  َائِدَةَ  ًِ ااتّْعِلٌِف  ًِ اْْلََ اِكِ  اْاَ اِاٌَةِ 
ٌُِلْد ذَِاَك  َِفً  َلٍَد ٌَْقِصدَُها، قَُل َْت أَْو  َعُدَْت، َ َواٌء أَقََصدََها اْ تِدَاًء أَْي ََل، َ تّى اَْو قََصدَ  َْعدَ قَْصِدِه اْْلَّوِ   َْلدَةً 

 .َوََل ٌَُكلُّف اْاعُدُوَ  َعْنَها إاَى أَْقَلِب اْا ََِلِد إاَى ذَِاَك اْاَ َكا ِ . َواَْو  َْلدَتَ ُ ااّتًِ َ ا ََل ِ ْنَها، َعّلَف  ٌَِها أُْ َل ،

1341. Jia dia memungut dipadang pasir dan disana ada kafilah dia mengikutnya 
dan mewarwarkan padanya kerana tidak ada faedah mewarwarkan pada tempat-tempat 
sunyi. Maka jika dia tak mahukan demikian itu maka pada tempat yang dia tuju 
kepadanya, dekat atau jauh, samaada dia menuju kepadanya mula-mula atau tidak, 
hingga kalau dia menuju tempat yang lain selepas dia menujuk tempat yang pertama 
walaupun ia tempat tinggalnya yang dia bermusafir darinya, dia mewarwarkan padanya. 
Tidak diberati dia berpaling darinya kepada sedekat-dekat tempat kepada tempat itu. 
 

ا ًَل َكاَ  أَْو ُ ْ تَصًّ ٍء  َْ  هَُو َ ا ٌَْ ِلُب َعلَى ااّظّ ِ أَّ  . َوٌُعَّلُف َ ِقٌٌل ََل ٌُْعَلُض َعْن ُ َغاِا ًا، ُ تََ ّوِ ًْ َوََل ٌُتَقَدُّل  َِش
ُ  َطلَ َ ُ اَ ُ َغاِا ًا إاَى أَْ  ٌَظُّ  إْعَلاَض  َاقِِدِه َعْن ُ َغاِا ًا  َاقِدَهُ  ٌِْ  َوََل ٌَُطّوِ  .ََل ٌُْكثُِل أََ فُ ُ َعلَ

1342. Diwarwarkan yang lekeh yang tidak ditinggalkan ghalibnya, dibilang harta 
atau ikhtisas. Tidak dikadarkan ia dengan sesuatu bahkan ia apa yang kuat di atas 
sangkaan bahawa orang yang kehilangannya tidak banyak sesal dan tidak lama 
mencarinya pada ghalibnya hingga dia sangkakan orang yang kehilangnnya telah 
berpaling darinya pada ghalibnya.  
 

ٌِْ  ُ ْؤنَةُ ااتّْعِلٌِف إْ  قََصدَ تََ لًُّكا َواَْو  َْعدَ اَْقِطِ  ِاْلِ ْفظِ  ٌْ ِ ،َوَعلَ .  أَْو ُ ْطلَقًا َوإِْ  اَْي ٌَتََ لّْك ِاُوُ وِب ااتّْعِلٌِف َعلَ
ٌِْت اْاَ اِ    َِإْ  اَْي ٌَْقِصْد ااتَّ لَُّك َكأَْ  اَقََط ِاِ ْفٍظ أَْو أَْطلََ  َواَْي ٌَْقِصْد تَْ ِلًٌكا أَْو اْ تَِصاًصا  َُ ْؤنَةُ ااتّْعِلٌِف َعلَى  َ
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ٌِْلِه، أَْو ٌَأُْ َلهُ  ٌِْت اْاَ اِ  أَْو ٌَْقتَِلَ َها َعلَى اْاَ اِاِك ِ ْ  ااَّلقِِط أَْو َغ ِّ ََها اْاَ اِكُي  ًِ  َ أَْو َعلَى َ اِاٍك،  ِأَْ  ٌَُلت
 .َوإِنَّ ا اَْي تَْلَزْي ااَّلقَِط ِْلَّ  اْاَ ّظ ِاْلَ اِاِك  َقَطْ .  َِصْل َِها ِاٌَْلِ َي َعلَى اْاَ اِاِك أَْو ٌَ ٌَِي  َْعَ َها إْ  َلآهُ 

1343. Di atas pemungut kos warwar itu jika dia bermaksud memilik walaupun 
selepas dia memungutnya untuk menjaganya, atau semata-mata sekalipun dia tidak 
memiliknya kerana wajib warwar itu di atasnya. Maka jika dia tidak bertujuan memilik 
seperti bahawa dia memungut untuk menjaganya atau mengitlak dan tidak bertujuan 
memilik atau membuat kususiah, maka kos warwar itu ditas baitul mal atau di atas 
pemilik dengan bahawa hakim mengaturkannya pada baitul mal atau dia 
menghutangkan kos itu di atas pemilik dari pemungut itu atau orang lain, atau dia 
menyuruhnya mentasarrufkan luqatah itu untuk dia merujuk ke atas pemiliknya atau dia 
menjual sebahagiannya jika dia nampak ada maslahat. Ianya tidak melazimi si 
pemungut hanyalah kerana keuntungannya bagi pemilik sahaja. 
 

 َوََل ٌَْ ِلكَُها .إذَا َظَهَل َ اِاكَُها (َكاَ  اَ ُ أَْ  ٌَتََ لَّكَها  َِشْلِط ااّ َ اِ   ) َْعدَ تَْعِلٌِفَها  ( َِإْ  اَْي ٌَِ ْد َصاِ  ََها  )
ِ ُ دِّة ااتّْعِلٌِف،  َْ  ََل  ُدّ ِ ْ  اَْفٍظ أَْو َ ا  ًِ َ ْعنَاهُ َكتََ لّْكُت ِْلَنّ ُ تََ لُُّك َ اٍ   ِ َدٍَ   َاْ تَقََل إاَى  ًّ اْاُ ْلتَِقطُ  ُِ َ ّلِد ُ ِ 

ْ عَِة  ًِ اُقََطٍة ََل تُْ لَُك َكَ ْ ٍل َوَكْلٍب أَنّ ُ ََل  ُدّ  ٌَِها ِ ّ ا ٌَدُ ُّ َعلَى نَْقِ   .ذَِاَك َكااتَّ لُِّك  ِِشَلاءٍ  َو ََ َث اْ ُ  ااّلِ
. اَِلْ تَِصاِا 

1344. (Maka jika dia tidak temui tuannya) selepas warwarkannya (boleh dia 
memilikinya dengan syarat dhaman) apabila pemiliknya muncul. Pemungut tidak 
memiliknya dengan semata-mata berlalu tempoh warwar itu, bahkan tidak dapat tidak 
dari lafaz atau apa yang pada maknanya seperti “aku memilik”, kerana ia memilik harta 
dengan ganti maka ia perlu kepada demikian itu sama seperti memilik dengan beli. Ibnu 
Rif‟ah membahas pada luqatah yang tidak dimiliki seperti arak dan anjing bahawa tidak 
dapat tidak padanya daripada apa yang menunjuk ke atas pemindahan ikhtisas.  
 
 

ٌْعََها اَِزَ  ُ َلدَُّها  هُ  ِِزٌَادَتَِها  َ  َِإْ  تََ لَّكَها  ََظَهَل اْاَ اِاُك َواَْي ٌَْلَض  ِ َدَِاَها َوََل تَعَلَّ   َِها َ  ٌّ ََلِزٌي ٌَْ نَُي  َ
 َِإْ  تَِلَف ِ  ًّا أَْو َشْلًعا  َْعدَ ااتَّ لُِّك َغِلَي ِ ثْلََها إْ  . اْاُ تِّصلَِة، َوَكذَا اْاُ ْنفَِصلَةُ إْ  َ دَثَْت قَْ َ  ااتَّ لُِّك تَ َعًا ِالُّقََطةِ 

َ ةً َوْقَت ااتَّ لُِّك ِْلَنّ ُ َوْقُت دُُ وِاَها  ًِ َ َ انِ ِ   .َكانَْت ِ ثِْلٌّةً أَْو قٌَِ تََها إْ  َكانَْت ُ تَقَّوِ

1345. Maka jika dia memiliknya lalu zahir pemiliknya dan dia tidak redha dengan 
gantiannya dan tidak bersangkut dengannya hak yang lazim yang menegah dari 
menjualanya lazim dia memulangkannya kepada pemilik itu, dengan tambahannya yang 
berhubung, begitu juga yang tercerai jika ia terjadi sebelum memilik, kerana 
mengikutkan luqatah itu. Maka jika ia binasa pada hissi atau pada syara‟ selepas 
memilik dia membayar seumpamanya jika ianya jenis umpama atau nilainya jika ia 
diperharga, pada waktu memilik kerana ia waktu masuk luqatah itu pada dhamannya. 

 
َوإِْ  َوَصفََها اَ ُ . َوََل تُْد َُي االُّقََطةُ ِاُ دِّعٌَها  ََِل َوْصٍف َوََل ُ ّ ٍة إَّل أَْ  ٌَْعلََي ااَّلقِطُ أَنَّها اَ ُ  ٌََْلَزُ  ُ دَْ عَُها اَ ُ 

 َِإْ  دَ َعََها اَ ُ . نَعَْي، إْ  تَعَدّدَ اْاَواِصُف اَْي ٌَْد َْي إَّل  ُِ ّ ةٍ . َوَظّ  ِصْدقَ ُ َ اَز دَْ عَُها اَ ُ َعَ ًَل  َِظنِِّ   َْ  ٌَُ  ُّ 
اَْت اَ ُ َعَ ًَل  ِاْاُ ّ ةِ  .  َِإْ  تَِلفَْت ِعْندَ اْاَواِصِف  َِلْلَ اِاِك تَْ ِ ٌُ  كُّ ٍ ِ ْنُهَ ا.  ِاْاَوْصِف  َثَ َتَْت ِْلَ َل  ُِ ّ ٍة ُ ّوِ

  .َواْاقََلاُل َعلَى اْاَ ْد ُوعِ اَ ُ 
1346. Tidak diserahkan luqatah kepada orang yang mendakwanya tanpa 
mensifatkan dan tanpa mendatangkan hujjah melainkan pemungut itu tahu bahawa ia 
adalah miliknya, maka lazim dia menyerahkannya kepada dia. Jika seorang mensifatkan 
luqatah itu kepadanya dan dia sangkakan benarnya harus dia menyerahkan kepadanya 
kerana mengamalkan sangkaannya, bahkan sunat. Na‟am, jika ramai orang yang 
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mensifatkannya tidak dia serahkan melainkan dengan hujjah. Maka jika dia 
menyerahkan kepada seorang dengan sifat maka sabit luqatah itu bagi seorang lain 
dengan hujjah dipalingkan ia kepadanya kerana mengamalkan hujjah. Maka jika ia 
binasa di sisi orang yang mensifatkan maka pemilik boleh menyuruh setiap dari kedua 
mereka mendhaman. Keputusan di atas orang yang diserahkan kepadanya i.e pemilik.  
 

ٌِْ   ًِ إْنفَاقَِها  َِإنَّها َكْ ٌب ِ ْ  أَْكَ ا ِ ِ  َء َعلَ ًْ  ََل .َوإِذَا تََ لَّك اْاُ ْلتَِقطُ  َْعدَ ااتّْعِلٌِف َواَْي ٌَْظَهْل اََها َصاِ ٌب  َََل َش
ٌِْ   َِها  ًِ اْْلِ َلةِ   .ُ َطااَ َةَ َعلَ

1347. Apabila pemungut memilik selepas mewarwarkannya dan tidak zahir 
baginya tuannya maka tidak ada salah dia membelanjakannya kerana ia satu 
pendapatan daripada pendapatan-pendapatannya. Tidak ada tuntutan di atasnya 
dengan sebab luqatah itu diakhirat. 

 
َء اْاُ ْلتَقََط قِْ َ ا ِ .  َْصٌ   ًِ  َْعِض اانَُّ خِ، َوهَُو  ًِ أَْقَ اِي االُّقََطِة َو ٌََاِ  ُ ْكِي كُّ ٍ ِ ْنَها+ ًْ َ اٌ  ، َواْعلَْي أَّ  ااّش

ٌُْلهُ، َواْاَ اُ  نَْوَعاِ   ٌُْلهُ، َواْاَ ٌََواُ  َ ْل َاِ  : َوَغ ٌُْلهُ : َ ٌََواٌ  َوَغ ًٌّ َوَغ . آدَِ 
1348. Fasal yang sabit apa sebahagian naskah, dan ianya pada bahagian-
bahagian luqatah dan keterangan hukum setiap daripadanya. Ketahuilah bahawa benda 
yang dipungut itu dua bahagian : harta dan selainnya, dan harta itu dua bagai : haiwan 
dan selainnya, dan haiwan itu dua bagai : anak adam dan selainnya. 
 

َعلَى  )أَْي  ِاانَّظِل إاَى َ ا ٌُْفعَُ   ٌَِها  (َواالُّقََطةُ  ): َوعُِلَي َغاِاُب ذَِاَك ِ ْ  َكََلِ ِ  َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى  ًِ قَْوِاِ  
أَْي َ ا ذََكْلنَاهُ  ًِ اْافَْصِ  قَْ لَ ُ ِ ْ  (  ََهذَا ) َكااذَّهِب َواْاِفّ ِة  (أَْل َعَِة أَْ ُلٍب أََ ِدَها َ ا ٌَْ قَى َعلَى اادَّوايِ 

ٌَْ  إدَاَ ِة ِ ْفِظَها إذَا َعّل ََها َواَْي ٌَِ ْد َ اِاَكَها هَُو  ٌَْ  تََ لُِّكَها َو َ   .، أَْي َهذَا ااّ ْلبِ (ُ ْكُ  ُ  )ااتّْ ٌٌِِل  َ
1349. Diketahui kebanyakkan daripada demikian itu dari kalamnya rahimahullah 
taala pada katanya (luqatah itu) iaitu dengan memandang kepada apa yang dibuat 
padanya (adalah di atas empat bentuk, satu daripadanya apa yang kekal di atas 
masa yang lama) seperti emas dan perak (maka ini) iaitu apa yang telah kami 
sebutkannya pada fasal yang sebelum ini daripada pilihan di antara memiliknya dan di 
antara terus menjaganya apabila dia mewarwarkannya dan dia tidak menemui 
pemiliknya (adalah hukumnya) iaitu hukum bentuk ini.  

 
َطِب ااِّذي ََل  (َكااّطعَاِي ااّلْطِب  )  َْ  ٌَْف ُدُ  ِااتّأِْ ٌِل ،(ااثّانًِ َ ا ََل ٌَْ قَى َعلَى اادَّواِي  )ااّ ْلِب  (َو  ) َكاالُّ

ٌَْ   ) ٌِِ   (ُ َ ٌٌّل )أَْي اْاُ ْلتَِقطُ  ( َُهَو  )ٌَتَتَّ ُل َواْا ُقُوِ ،  أَْي َوغُْلِي  (َوغُْلِ ِ   )َوشُْل ِِ   (أَْكِلِ   )تََ لُِّكِ  ثُّي  ( َ
ٌِْعِ   ) َدَِاِ  ِ ْ  ِ ثٍْ  أَْو قٌَِ ٍة    .ِاَ اِاِك ِ  (َوِ ْفِظ ثََ نِِ   ) ِثََ ِ  ِ ثِْلِ   (أَْو  َ

1350. Bentuk (yang kedua apa yang tidak kekal pada masa yang lama) 
bahkan ia rosak dengan disimpan (seperti makanan basah) seperti rutob yang tidak 
boleh jadi tamar dan sayuran (maka dia) iaitu pemungutnya (diberi pilih) padanya (di 
antara) memiliknya kemudian (memakannya) dan meminumnya (dan membayarnya) 
iaitu membayar gantinya dari yang seumpama atau nilainya (atau menjualnya) dengan 
harga seumpamanya (dan memelihara harganya) untuk pemiliknya. 
 

 )ااِّذي ٌَتََ فُّف  (َكااّلْطِب  ) َِكْ ِل اْاُ ْهَ لَِة  ( ِِعََلاٍ  )َعلَى اادَّواِي، اَِكْ   (ااثّاِاِث َ ا ٌَْ قَى  )ااّ ْلِب  (َو  )
ٌِْعِ  ) ِاَ اِاِكِ  ( َ ا  ٌِِ  اْاَ ْصلََ ةُ ) اْاُ ْلتَِقطُ  ( ٌََْفعَُ   أَْو تَْ ِفٌِفِ  َوِ ْفِظِ  ) اَ ُ ( َوِ ْفِظ ثََ نِِ  )  ِثََ ِ  ِ ثِْلِ  ( ِ ْ   َ
. ِاَ اِاِكِ  إْ  تَ َّلَع اْاُ ْلتَِقطُ  ِااتّْ ِفٌِف، َوإَِّل  ٌََ ٌُِي  َْعَ  ُ  ِِإْذِ  اْاَ اِكِي إْ  َوَ دَهُ َوٌُْنِفقُ ُ َعلَى تَْ ِفٌِف اْا َاقًِ (

 . َواْاُ َلادُ  ِاْا َْعِض ااِّذي ٌُ َاعُ َ ا ٌَُ اِوي ُ ْؤنَةَ ااتّْ ِفٌفِ 
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1351. Bentuk (ketiganya apa yang kekal) di atas masa yang lama akan tetapi 
(dengan rawatan seperti rutob) yang tidak boleh kering (maka) si pemungut 
(membuat apa yang ada maslahat) bagi pemiliknya (daripada menjualkannya) 
dengan harga seumpamanya (dan menyimpan harganya) untuk dia (atau 
mengeringkannya dan memeliharanya) untuk pemiliknya jika si pemungut itu tabarru‟ 
mengeringkannya. Jika tidak maka dia menjual sebahagiannya dengan izin hakim jika 
dia mendapatinya dan membelanjakannya ke atas mengeringkan yang baki. Yang 
dikehendaki dengan sebahagian yang dijual adalah apa yang menyamai kos 
pengeringan. 
 

ٌِْلهِ  (ااّلا ِيِ َ ا ٌَْ تَاُا إاَى نَفَقٍَة َكاْاَ ٌََواِ   )ااّ ْلِب  (َو  ) ٍ أَْو َغ ًّ ًُّ َوتََلَك ُ اْاُ َصنُِّف اْ تَِصاًلا ،آدَِ    َاْْلدَِ 
ٌِْل ُ َ ٌٍِّز أَْو ُ َ ٌٍِّز َزَ َ  نَْهٍب،  ِِ ََلِف َزَ ِ  اْْلَْ ِ  ِْلَنّ ُ ٌَْ تَِد ُّ  ِِ  َعلَى ،ِانُْدَلِة ُوقُوِع ِ    ٌََِصحُّ اَْقطُ َلقٌٍِ  َغ
 ِ ٌْ َوَ َ  ُّ ذَِاَك  ًِ اْْلََ ِة إذَا اْاتَقََطَها ِاْلِ ْفِظ أَْو ِالتَّ لُِّك َواَْي تَِ ّ  اَ ُ َكَ ُ وِ ٌٍّة َوَ ْ َلٍي،  ِِ ََلِف . َ ٌِِّدِه  ٌََِصُ  إاَ

  .َ ْ  تَِ  ُّ اَ ُ ِْلَّ  تََ لَُّك االُّقََطِة َكاَِلْقتَِلاِض 
1352. Bentuk (keempat apa yang perlu kepada belanja seperti haiwan) anak 
adam atau selainnya. Maka anak adam yang mana musannif meninggalkannya kerana 
meringkaskan kerana nadir berlakunya, maka sah memungut hamba yang tidak 
mumayyiz atau yang mumayyiz pada zaman rompakkan, bersalahan pada zaman aman 
kerana dia boleh memintanya menunjukkan kepada penghulunya maka dia boleh 
sampai kepadanya. Tempat demikian itu pada amah apabila dia memungutnya untuk 
menjaganya atau untuk memiliknya walhal dia tidak halal baginya seperti amah majusi 
dan mahram, bersalahan orang yang halal baginya kerana memilik luqatah itu seperti 
berhutang.  
 

ٌِْ   َذَاكَ  ْنفَاِ  َعلَ َوإِذَا أََلادَ . َوٌُْنِفُ  َعلَى ااّلقٌِِ  ُ دّةَ اْاِ ْفِظ ِ ْ  َكْ  ِِ   َِإْ  اَْي ٌَكُْ  اَ ُ َكْ ٌب  َِإْ  تَ َّلَع  ِاإْلِ
ُ وَع  َْلٌُْنِفْ   ِِإْذِ  اْاَ اِكيِ  كُْنُت أَْعتَْقتُ ُ، قُ َِ  قَْواُ ُ : َوإِذَا  ٌَِي ثُّي َظَهَل اْاَ اِاُك َوقَاَ  .  َِإْ  اَْي ٌَِ ْدهُ أَْشَهدَ . االُّ

ٌْيِ   .َوُ ِكَي  ِفََ اِد اْا َ

1353. Dia menafkah ke atas hamba dalam tempoh memeliharanya dari 
usahanya, maka jika dia tidak punya pendapatan maka jika dia sukarela membelanja ke 
atasnya maka demikian itu zahir. Apabila dia hendak merujuk maka dia menafkahkan 
dengan izin hakim. Maka jika dia tidak menemuinya dia mengadakan saksi. Apabila ia 
dijual kemudian muncul pemiliknya dan berkata : adalah aku telah memerdekakannya 
diterima katanya dan dihukumkan fasad jualan itu. 

 
ٌِْ   ِقَْوِاِ   ٌِْ  اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف ِا َلَ َِة ُوقُوِعِ   َأََشاَل إاَ ِ َوَعلَ ًّ ٌُْل اْْلدَِ  َ ٌََواٌ   )اْْلَّوُ   (َوهَُو َ ْل َاِ   ): َوأَّ ا َغ

ٌِْ  َونَْ ِو ذَِاَك ِ ّ ا إذَا تََلَك ُ  (ََل ٌَْ تَنُِي  ِنَْفِ  ِ  ِ ْ  ِص َاِل ااّ ِ َاعِ َكَشاٍة َوِعْ ٍ  َو َِصٌٍ  َواْاَكِ ٌِل ِ ْ  اإْلِ ِِ  َواْاَ 
ٌَْ   ) ٌِِ   ( َُهَو ُ َ ٌٌّل  )ٌَِ ٌُي  َِكاِ ٍل ِ ْ  ااّ ِ َاعِ أَْو  َِ ائٍِ  ِ ْ  اانّاِس،  َِإْ  َوَ دَهُ  َِ فَاَزٍة  أَْكِلِ   )تََ لُِّكِ  ثُّي  ( َ

ٌِْ  ) أَْي إْ َ اِكِ  ِعْندَهُ ( أَْو تَْلِكِ  ) ِاَ اِاِكِ   (َوغُْلِي ثََ نِِ   ْنفَاِ  َعلَ عِ  ِاإْلِ إْ  َشاَء،  َِإْ  اَْي ٌَتََطّوْع ( َوااتَّطوُّ
ُ وَع  َْلٌُْنِفْ   ِِإْذِ  اْاَ اِكِي،  َِإْ  اَْي ٌَِ ْدهُ أَْشَهدَ َكَ ا َ ّل  ًِ ااّلقٌِِ   ٌِْعِ   )َوأََلادَ االُّ َوِ ْفِظ  ) ِثََ ِ  ِ ثِْلِ   (أَْو  َ

. ِاَ اِاِكِ  َوٌُعَّلِ َُها ثُّي ٌَتََ لُّك ااثَّ  َ  (ثََ نِِ  
1354. Adapun anak adam yang di atasnya musannif hadkan kerana kerap 
berlakunya maka dia isyaratkan kepadanya dengan katanya: (ianya dua bentuk). 
Pertamanya (haiwan tidak boleh mempertahankan dirinya) dari pemangsa yang kecil 
seperti kambing dan anak lembu dan anak unta dan kuda yang tak larat berjalan dan 
umpama demikian itu daripada haiwan yang apabila dia tinggalkannya jadi sia-sia ia 
dengan binatang buas yang membunuh atau dengan manusia yang khianat, maka jika 
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dia menemuinya dipadang (dia diberi pilih) padanya (di antara) memiliknya kemudian 
(memakannya dan membayar harganya) kepada pemiliknya (atau meninggalkan 
makan) iaitu menahannya di sisinya (dan sukarela dengan nafkah ke atasnya) jika 
dia hendak. Maka jika dia tidak sukarela dan hendak merujuk maka dia menafkahkan 
dengan izin hakim. Maka jika dia tidak mendapatinya dia mengadakan saksi 
sepertimana telah lalu pada hamba (atau menjualnya) dengan harga seumpamanya 
(dan memelihara harganya) bagi pemiliknya dan mewarwarkannya kemudian memilik 
harga itu. 
 

ٌِْد اْاَ فَاَزِة اْاعُْ َلا ُ  ْ َ اُك َ َي ااتّْعِلٌفِ .َوَ َلَا  ِقَ ٌُْي َوااتّْعِلٌُف َوتََ لُُّك ااثَّ  ِ .   َِإذَا َوَ دَهُ  ٌِِ   َلَ ُ اإْلِ . َواَ ُ اْا َ
ٌْيِ  ًِ اْاعُْ َلاِ ،  ِِ ََلِف اْاَ فَاَزِة،  َقَْد ََل ٌَِ دُ  ٌَِها َ ْ   ٌَْس اَ ُ أَْكلُ ُ َوغُْلُي ثََ نِِ  َعلَى اْْلَْظَهِل ِا ُُهواَِة اْا َ َواَ

 ِ ٌْ ٌِّة أَْواَى ِ ْ  ااثّانٌَِِة، َوااثّانٌَِةُ . ٌَْشتَِلي َوٌَشُ ُّ اانّْقُ  إاَ َواْاُ ْصلَةُ اْْلُواَى ِ ْ  ااثََّلِث ِعْندَ اْ تَِوائَِها  ًِ اْْلََ ّظِ
  .أَْواَى ِ ْ  ااثّاِاثَةِ 

1355. Keluar dengan kait “padang” oleh kawasan binaan maka apabila dia 
menemuinya padanya maka boleh dia menahan serta mewarwarkannya, dan boleh dia 
menjual dan mewarwarkan dan memilik harganya. Tidak boleh dia memakannya dan 
membayar harganya di atas yang paling zahir kerana mudah jual pada binaan 
bersalahan padang, kerana terkadang dia tidak mendapat padanya orang yang membeli 
dan payah memindahkan kepada binaan. Perkara yang pertama daripada tiga perkara 
itu ketika samanya pada yang lebih menguntungkan adalah terutama dari yang kedua, 
dan yang kedua terutama dari yang ketiga.  
 

ًَ أَْ  ٌَتََ لَّك ُ  ًِ اْاَ اِ  ِاٌَْ تَْ ِقٌَ ُ َ ًٌّا ِادَّلٍ أَْو نَْ  ٍ  ِْلَنّ ُ اَّ ا اْ تَ َاَح :  قَاَ  .َوَزادَ اْاَ اَوْلِديُّ ُ ْصلَةً َلا ِعَةً َوِه
ٌُْلهُ . َهذَا كُلُّ ُ  ًِ اْاَ ٌََواِ  اْاَ أْكُو ِ . تََ لَُّك ُ َ َي اْ تِْهََلِكِ   َأَْواَى أَْ  ٌَْ تَ ٌَِح تََ لَُّك ُ َ َي اْ تِْ قَائِ ِ   َأَّ ا َغ
 .َوََل ٌَُ وُز تََ لُّكُ ُ َ تّى ٌُعَّلِ َ ُ َ نَةً َعلَى اْاعَادَةِ . َكاْاَ ْ ِ  َوِص َاِل َ ا ََل ٌُْؤَكُ   َِفٌِ  اْاُ ْصلَتَاِ  اْْلَِ ٌَلتَا ِ 

1356. Mawardi menambah perkara yang keempat iaitu bahawa dia memiliknya 
pada masa itu juga untuk dia mengekalkannya dalam keadaan hidup untuk susu atau 
anak. Katanya : kerana tatkala dia mengharuskan memiliknya serta melupuskan zatnya 
maka terutama dia mengharuskan memiliknya serta mengekalkannya. Ini semuanya 
pada haiwan yang dimakan, adapun selainnya seperti anak himar dan binatang kecil 
yang tidak dimakan maka padanya dua perkara yang akhir, tidak harus memiliknya 
hingga dia mewarwarkannya setahun di atas adat. 
 

 إّ ا  ِفَْ ِ  قُّوٍة َكاإْلِ ِِ  ،( ِنَْفِ ِ   )ِ ْ  ِص َاِل ااّ ِ َاعِ َكِذئٍْب َونَِ ٍل َو َْهٍد  (َ ٌََواٌ  ٌَْ تَنُِي  )ااّ ْلُب ااثّانًِ  (َو  )
ٌِْ  َواْا ِ َاِ  َواْاَ ِ ٌِل َوإِّ ا  ِِشدِّة َعْدِوِه َكاْْلََلانِِب َوااّظِ َاِء اْاَ ْ لُوَكِة، َوإِّ ا  َِطٌََلانِِ  َكاْاَ َ اِي،   ( َِإْ  َوَ دَهُ  )َواْاَ 

ُوُ و ًا ِْلَنّ ُ َ ُصوٌ   ِاَِلْ تِنَاعِ ِ ْ   (تََلَك ُ  )وَ  اْْلِ نَِة َوأََلادَ أَْ ذَهُ ِالتَّ لُِّك اَْي ٌَُ ْز، ( ًِ ااّصْ َلاِء  )اْاُ ْلتَِقطُ 
َُ ِِ  اَ ُ، َوِْلَّ  طُُلوَ  اانّاِس  ٌَِها ََل ٌَعُيُّ   ََ ْ  أََ ذَهُ . أَْكثَِل ااّ ِ َاعِ ُ ْ تَْ ٍ   ِااّلْعًِ إاَى أَْ  ٌَِ دَهُ َصاِ  ُ ُ ِاتََط ُّ

ِه إاَى َ ْوِ ِع ِ . ِالتَّ لُِّك َ ِ نَ ُ  . َوٌَْ َلأُ ِ ْ  ااّ َ اِ   ِدَْ ِعِ  إاَى اْاقَاِ ً ََل  َِلدِّ
1357. Bentuknya yang kedua (haiwan yang dapat bertahan) dari pemangsa 
yang kecil seperti serigala dan harimau dan beruang (dengan darinya sendiri) 
samaada dengan kelebihan kekuatan seperti unta dan kuda dan baghal dan himar dan 
samaada dengan kuat lariannya seperti arnab dan kijang yang dimiliki, dan samaada 
dengan terbang seperti merpati, (maka jika) pemungut itu (menemuinya pada 
padang) yang aman dan dia hendak mengambilnya untuk memilik tidak harus ia, dan 
(dia meninggalkannya) di atas jalan wajib kerana ia terpelihara dengan dapat 
mempertahankan diri dari kebanyakkan pemangsa lagi dapat mencari makan sendiri 
hingga tuannya menemuinya kerana dia mencarinya, dan kerana datangnya orang 
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ramai padanya tidak merata. Maka siapa mengambilnya untuk memilik dia 
mendhamannya. Bebas dia dari dhaman dengan menyerahkannya kepada qadhi, tidak 
dengan memulangkannya kepada tempatnya.  
 

ٌِْد ااتَّ لُِّك إَلادَةُ أَْ ِذِه ِاْلِ ْفِظ  ٌََُ وُز ِاْلَ اِكِي َونُّوا ِِ  َوَكذَا ِاْْلَ اِد َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ ااّلْوَ ِة ِائََّل ٌَِ ٌَي  َوَ َلَا  ِقَ
ٌِْد اْْلِ نَِة َ ا اَْو َكاَ   ًِ َصْ َلاَء َزَ َ  نَْهٍب،  ٌََُ وُز اَْقطُ ُ ِالتَّ لُِّك ِْلَنّ ُ ِ ٌنَئٍِذ ٌَِ ٌُي .  ِأَْ ِذ َ ائِ ٍ  َوَ َلَا  ِقَ

 ِ ٌْ   . ِاْ تِدَاِد اْاٌَِد اْاَ ائِنَِة إاَ
1358. Keluar dengan kait “memilik” oleh hendak mengambilnya untuk 
memelihara, maka harus ia bagi hakim dan naibnya begitu juga orang perseorangan di 
atas yang paling sahih didalam Raudhah supaya ia tidak sia-sia dengan diambil oleh 
orang yang khianat. Keluar dengan kait “yang aman” keadaan kalau ianya di padang 
pada zaman rompakkan maka harus memungutnya untuk memilik kerana ia ketika itu 
boleh jadi sia-sia dengan dicapai tangan khianat 
 

 ) ٌِِ   ( َُهَو ُ َ ٌٌّل  ) ِ َْلدٍَة أَْو قَْلٌٍَة أَْو قَِلٌٍب ِ ْنُهَ ا َكاَ  اَ ُ أَْ ذُهُ ِالتَّ لُِّك َوِ ٌنَئٍِذ  (َوإِْ  َوَ دَهُ  ًِ اْاَ َ ِل  )
ٌَْ  اْْلَْشٌَاِء ااثََّلثَِة  أَْي ااّ ْلِب ااّلا ِيِ  ًِ اْاَكََلِي َعلَى ااّ ْلِب اْْلَّوِ  ِ ْن ُ، (  ٌِِ  ) ااّتًِ تَقَدَّي ِذْكُلَها قَِلٌ ًا  ( َ

 .َوهَُو ااِّذي ََل ٌَْ تَنُِي  َأَْغنَى َعْ  إَعادَتَِها هُنَا
1359. (Jika dia mendapatnya pada tempat orang ramai) dipekan atau 
kampung atau dekat dengan keduanya boleh dia mengambilnya untuk memilik, dan 
ketika itu (maka dia diberi pilih) padanya (di antara tiga perkara) yang terdahulu 
disebutkan sebentar tadi (padanya) iaitu pada bentuk keempat pada bicara di atas 
bentuk pertama darinya, iaitu yang tidak dapat mempertahankan diri maka ia cukup dari 
mengulanginya disini.  
 

ٌِْدي اْاَ ائِنَِة  َوإِنَّ ا َ اَز أَْ ذُ َهذَا اْاَ ٌََواِ   ًِ اْاعُْ َلاِ  دُوَ  ااّصْ َلاِء اْْلِ نَِة ِالتَّ لُِّك ِائََّل ٌَِ ٌَي  ِاْ تِدَاِد اْْلَ
ٌِْ ،  ِِ ََلِف ااّصْ َلاِء اْْلِ نَِة  َِإّ  طُُلوَ  اانّاِس  َِها نَاِدلٌ   .إاَ

1360. Hanyalah harus mengambil haiwan ini pada kawasan binaan tidak pada 
padang yang aman untuk memilik supaya ia tidak sia-sia dengan dicapai tangan-tangan 
khianat, bersalahan padang yang aman maka datang orang ramai padanya jarang-
jarang. 
 

َوٌَِ ُب تَْعِلٌُف َ ا اْاتَقََط ُ ِاْلِ ْفِظ .   َََل ٌَِ  ُّ إْ  اَقََط ِالتَّ لُِّك أَْو أَْطلَ َ .ََل ٌَِ  ُّ اَْقطُ َ َلِي َ ّكةَ إَّل ِاِ ْفظٍ : تَتِّ ةٌ 
قَاَ ةُ ِالتّْعِلٌِف أَْو . {إّ  َهذَا اْا َلَدَ َ ّلَ  ُ اّاُ تَعَااَى ََل ٌُْلتَقَطُ اُقََطتُ ُ إَّل َ ْ  َعّل ََها}: ِاَ  َِل  َوٌَْلَزُي ااَّلقَِط اإْلِ

ٌِْ  اْاَ ّلةَ  َْعدَ اْْلُْ َل ،  َُل َّ ا ٌَعُودُ . دَْ عَُها إاَى اْاَ اِكيِ  لُّ  ًِ ذَِاَك أَّ  َ َلَي َ ّكةَ َ ثَا َةٌ ِالنّاِس ٌَعُودُوَ  إاَ َوااّ ِ
ٌَةُ  ٌِ ِ  ٌِْ  َكَ ا َغلَُظْت اادِّ . َ اِاكَُها ِ ْ  أَْ ِلَها أَْو ٌَْ عَُث  ًِ َطلَ َِها،  ََكأَنّ ُ َ عََ  َ ااَ ُ  ِِ  َ ْ فُوًظا َعلَ

1361. Tatimmah. Tidak halal pungutan tanah haram Makkah melainkan untuk 
menjaganya. Maka tidak halal ia jika dia memungut untuk memilik atau dia mengitlak. 
Wajib warwarkan apa yang dia pungut untuk menjaganya kerana khabar “sungguhnya 
negeri ini Allah taala haramkan, tidak dipungut luqatahnya melainkan orang yang 
hendak mewarwarkannya”. Lazim pemugut melaksanakan warwar itu atau dia 
menyerahkannya kepada hakim. Rahsia pada demikian itu bahawa haram Makkah 
adalah tempat kembali manusia, mereka kembali kepadanya berkali kali maka 
terkadang pemiliknya kembali kerananya atau menghantar orang pada mencarinya, 
maka seolah-olah dia menjadikan hartanya terpelihara padanya, sepertimana berat diat 
padanya. 
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 ًَ ٌَْس َكَ َلِي َ ّكةَ  َْ  ِه َوَ َلَا  َِ َلِي َ ّكةَ َ َلُي اْاَ ِدٌنَِة ااّشِلٌفَِة َعلَى َ اِكنَِها أَْ َ ُ  ااّصََلِة َوااّ ََلِي،  َِإنّ ُ اَ
ٌَْ ْت اُقََطةُ َعَل َةَ َوُ َصلّى إْ َلاِهٌَي َكلُقََطِة اْاَ َليِ .َكَ ائِِل اْا ََِلِد َكَ ا اْقتََ اهُ َكََلُي اْاُ ْ ُهولِ  . َواَ

1362. Keluar dengan haram Makkah haram Madinah syarifah di atas 
penduduknya sebaik-baik selawat dan salam, maka ia tidak seperti haram Makkah, 
bahkan ia seperti sekelian tempat sepertimana dikehendaki kalam jumhur. Luqatah 
Arafah dan musalla Ibrahim tidak seperti luqatah tanah Haram.  
 

ٌَْل  }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  َ َي َ ا ٌَأْتًِ قَْوا  تَعَااَى . َوٌَُ ّ ى َ ْلقُوًطا َوَ ْن ُوذًا َودَِعًٌّا.  ًِ االِّقٌطِ :  َْصٌ   َواْ عَلُوا اْاَ 
ِ . {َوتَعَاَونُوا َعلَى اْا ِّل َوااتّْقَو  } : ، وقَْوا  تَعَااَى{ ًّ . اَْقطٌ َواَِقٌطٌ َوََلقِطٌ : َوأَْلَكاُ  االِّقٌِط ااّشْلِع

1363. Fasal pada laqit i.e anak pungutan. Dinamakan ia malqut i.e yang 
dipungut dan manbuz i.e yang dicampakkan dan da‟iey i.e yang ditinggalkan. Asal 
padanya serta apa yang akan datang firman Allah taala “dan hendaklah mereka buat 
baik” dan firman Allah taala “dan hendaklah kamu bantu membantu di atas kebajikkan 
dan taqwa”. Rukun-rukun laqit syari‟e : pungutan dan anak yang dipungut dan orang 
yang memungut.  
 

ْكِ  اْْلَّوِ  َوهَُو االّْقطُ  ِقَْوِاِ   أَْي َطِلٌِ   ( ِقَاِلَعِة ااّطِلٌِ   )أَْي َ ْلقُوطٌ  (َوإِذَا ُوِ دَ اَِقٌطٌ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ االُّ
ٌِْلِه  ْفِ   َِ ا ٌُْصِلُ  ُ  ( َأَْ ذُهُ َوتَْل ٌَِتُ ُ  )اْا َلَِد َوَغ ًَ تَْوِاٌَةُ أَْ ِل ااّطِ َواْاُ َلادُ  َِها هُنَا َكَ ا  ًِ  (َوَكفَااَتُ ُ  )َوِه

َوَ ْ  أَْ ٌَاَها  ََكأَنَّ ا أَْ ٌَا اانّاَس  }ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (َعلَى اْاِكفَاٌَِة  )أَْي  َْلٌض  (َواِ  َةٌ )ااّلْوَ ِة ِ ْفظُ ُ َوتَْل ٌَِتُ ُ 
ٌِْلهِ (  {َ ِ ٌعًا  ًٌّ ُ ْ تََلٌي،  ََوَ َب ِ ْفظُ ُ َكاْاُ ْ َطّلِ إاَى َطعَاِي َغ . َوِْلَنّ ُ آدَِ 

1364. Kemudian dia masuk pada rukun pertama iaitu pungutan dengan katanya 
(apabila ditemui laqit) iaitu anak yang dipungut (ditengah jalan) iaitu jalan dipekan 
dan selainnya (maka mengambilnya dan mengasuhnya) iaitu menguruskan urusan 
kanak-kanak itu dengan apa yang mengelokkannya (dan menjaminnya) yang 
dikehendaki dengannya disini sepertimana didalam Raudhah memeliharanya dan 
mengasuhnya (adalah wajib) iaitu fardhu (di atas kifayah kerana firman Allah taala 
“dan siapa yang menghidupkannya maka seolah-olah dia menghidupkan manusia 
semuanya”) dan kerana dia adalah anak adam yang dihormati, maka wajib 
menjaganya sama seperti orang yang terdesak kepada makanan dan selainnya. 
 

ًَ  ِذَِاَك َعْ   ٌِْ ،  َاْ تُْ نِ ٌُْث ََل ٌَِ ُب اَْقطَُها  ِأَّ  اْاُ  َلَّب  ٌَِها اَِلْكتَِ اُب َواانّْفُس تَِ ٌُ  إاَ َو َاَلَ  االُّقََطةَ َ 
. اْاُوُ وِب َكاانَِّكاحِ َواْاَوْطِء  ٌِ ِ 

1365. Laqit berlainan dengan luqatah sekira-kira tidak wajib memungutnya 
dengan bahawa yang dimenangkan padanya adalah pendapatan yang mana nafsu 
condong kepadanya maka dipadakan dengan demikian itu dari hukum wajib sama 
seperti nikah dan setubuh padanya.  
 

ْشَهادَ َعلَى اَْقِط  ْشَهادُ َعلَى االِّقٌِط َوإِْ  َكاَ  ااَّلقِطُ َظاِهَل اْاعَدَااَِة َ ْو ًا ِ ْ  أَْ  ٌَْ تَِلقّ ُ، َو َاَلَ  اإْلِ َوٌَِ ُب اإْلِ
ٌّتِِ  َونََ  ِِ ،  ، َوِ ْ  االِّقٌِط ِ ْفظُ ُ ّلِ ِ ُ ْ تََ بٌّ ًّ ِف اْاَ اِا ْشَهادُ  ًِ ااتَّصلُّ االُّقََطِة  ِأَّ  اْا ََلَض ِ ْنَها اْاَ اُ ، َواإْلِ

ْشَهادُ َكَ ا  ًِ اانَِّكاحِ َو ِأَّ  االُّقََطةَ ٌَِشٌُي أَْ ُلَها  ِااتّْعِلٌِف َوََل تَْعِلٌَف  ًِ االِّقٌطِ   . ََوَ َب اإْلِ

1366. Wajib mengadakan saksi di atas laqit sekalipun yang memungut itu zahir 
sifat adilnya kerana takutkan dari bahawa dia memperhambakannya. Ianya melaini 
mengadakan saksi di atas memungut luqatah dengan bahawa tujuan padanya adalah 
harta sementara mengadakan saksi pada tasarruf harta itu sunat dan pada anak 
pungutan adalah memelihara kemerdekaanya dan titihannya maka wajib mengadakan 
saksi sepertimana pada nikah, dan dengan bahawa luqatah itu masyhur urusannya 
dengan diwarwarkan dan tidak ada warwar pada laqit.  
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ًٌْ ا َعلَى َ ا َ عَ ُ تَ َعًا َوِائََّل ٌَتََ لَّك ُ  ْشَهادُ أَ ْشَهادَ اَْي تَثْ ُْت اَ ُ ِوََلٌَةُ اْاِ ْفِظ َوَ اَز نَْزعُ ُ ،َوٌَِ ُب اإْلِ   َلَْو تََلَك اإْلِ

. ِ ْن ُ، قَااَ ُ  ًِ اْاَوِ ٌطِ 
1367. Wajib juga mengadakan saksi di atas apa yang ada bersamanya kerana 
ikutan dan supaya dia tidak memiliknya. Maka kalau dia tinggal mengadakan saksi tidak 
sabit baginya kuasa memelihara dan harus diambil ia darinya. Dia mengatakannya 
didalam al Wasit*. 
 

ْشَهادُ ُ ْ تََ بٌّ  ْشَهادُ  ٌَِ ا ذُِكَل َعلَى ََلقٍِط  ِنَْفِ ِ ، أَّ ا َ ْ  َ لَّ  ُ اَ ُ اْاَ اِكُي  َاإْلِ  قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ .َوإِنَّ ا ٌَِ ُب اإْلِ
ٌُْلهُ  . َوَغ

1368. Hanyalah wajib mengadakan saksi pada apa yang disebutkan di atas 
pemungut dengan sendirian. Adapun orang yang hakim serahkan laqit itu kepadanya 
maka mengadakan saksi sunat. Mengatakannya Mawardi dan selainnya. 
 

ْكُ  ااثّانًِ َصِ ٌٌل أَْو َ ْ نُوٌ  َ ْن ُوذٌ ََل َكا َِ  اَ ُ َ ْعلُوٌي َواَْو ُ َ ًٌِّزا ِاَ اَ تِِ  إاَى ااتّعَهُّدِ   .َواالِّقٌطُ َوهَُو االُّ

1369. Dan laqi iaitu rukun kedua adalah budak kecil atau orang gila yang 
dicampakkan yang tidak ada penjaga baginya yang diketahui walaupun mumayyiz 
kerana perlunya kepada penjagaan. 
 

ْكِ  ااثّاِاِث َوهَُو ااَّلقِطُ  ِقَْوِاِ   إَّل  ًِ ٌَِد  ) ِاْا ِنَاِء ِاْلَ ْفعُوِ  أَْي ََل ٌُتَْلُك االِّقٌطُ  (َوََل ٌُقَلُّ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ االُّ
ٌُْلهُ ِ ّ ْ   ِِ  ِل ٌّ َواَْو ُ َكاتَ ًا أَْو كُْفٌل أَْو ِص ًا أَْو . ، َوهَُو اْاُ لُّ ااّلِشٌدُ اْاعَْدُ  َواَْو َ ْ تُوًلا(أَِ ٌٍ    َلَْو اَقََط ُ َغ

ٌَْس ِ ْ  أَْهِلَها، اَِكْ  ِاَكا ٍِل اَْقطُ َكا ٍِل . ُ نُوٌ  أَْو  ِْ ٌ  اَْي ٌَِصحّ   ٌَُْنَزعُ االِّقٌطُ ِ ْن ُ ِْلَّ  َ ّ  اْاَ َ انَِة ِوََلٌَةٌ َواَ
ٌْنَُهَ ا ِ ْ  اْاُ َواََلةِ  .  ِاَ ا  َ

1370. Kemudian dia masuk pada rukun ketiga iaitu pemungut dengan katanya 
(tidak ditetapkan) iaitu tidak dibiarkan laqit (melainkan pada tangan amanah) iaitu 
orang yang merdeka yang cerdik yang adil walaupun tertutup. Maka kalau 
memungutnya orang yang tidak adil daripada orang yang ada sifat kehambaan padanya 
walaupun mukatab atau kufur atau keanakkan atau gila atau fasik tidak sah ia, maka 
diambil laqit itu darinya kerana hak penjagaan anak adalah kuasa walhal dia bukan dari 
ahlinya, akan tetapi boleh kafir memungut kafir kerana ada penguasaan di antara 
kedua-duanya.  
 

ٌِْ   َُهَو ااَّلقِطُ َوَلقٌِقُ ُ نَائٌِب َعْن ُ  ًِ اْْلَْ ِذ َوااتّْل ٌَِِة إْذ ٌَدُهُ  ٌِْل اْاُ َكاتَِب  ًِ اَْقِطِ  أَْو أَقَّلهُ َعلَ  َِإْ  أَِذَ  ِاَلقٌِِقِ  َغ
ًٌْ ا َكَ ا عُِلَي ِ ّ ا َ لّ . َكٌَِدِه  ِِ ََلِف اْاُ َكاتَِب َِلْ تِْقََلِا ِ   َِإْ  قَاَ  اَ ُ .  َََل ٌَكُوُ  ااّ ٌِّدُ هَُو ااَّلقِطُ،  َْ  َوََل هَُو أَ

 . َواْاُ  َعُّض َكااّلقٌِ ِ . اْاتَِقْط ِاً  َااّ ٌِّدُ هَُو ااَّلقِطُ : ااّ ٌِّدُ 

1371. Maka jika dia izinkan hambanya yang bukan mukatab pada memungutnya 
atau dia menetapkan laqit di atas hambanya maka dia adalah pemungut laqit itu dan 
hambanya itu naib darinya pada mengambil dan mengasuh kerana tangan hambanya 
seperti tangannya, bersalahan mukatab kerana tersendirinya, maka penghulunya tidak 
menjadi pemungut, bahkan tidak juga dia, sepertimana diketahui dari apa yang telah 
lalu. Maka jika penghulunya kata kepadanya : pungutlah bagi ku maka penghulu itu 
yang memungut. Hamba muba‟ad sama seperti hamba tulin.  
 

أَنَا آُ ذُهُ، َعٌَّ  اْاَ اِكُي َ ْ  ٌََلاهُ َواَْو : َواَْو اْزدََ َي اثْنَاِ  أَْهََلِ  ِالّْقِط َعلَى اَِقٌٍط قَْ َ  أَْ ِذِه  ِأَْ  قَاَ  كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا 
ًٌّ َعلَى  َِقٌٍل ِْلَنّ ُ قَْد ٌَُواِ ٌِ   ِ َْعِض َ اِاِ ،  َي َغنِ َي َ ا ٌِ  ِاَ ْ ِقِ ، َوإِْ  اَقََطاهُ َ عًا قُدِّ ٌِْلِهَ ا، أَْو  َْعدَ أَْ ِذِه قُدِّ ِ ْ  َغ

ٌْنَُهَ ا. َوَعْدٌ   َاِطنًا َعلَى َ ْ تُوٍل اْ تٌَِاًطا ِالِّقٌطِ   . َِإْ  اْ تََوٌَا أَْقَلَع  َ
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1372. Kalau bersesak dua orang yang layak memungut di atas seorang laqit 
sebelum mengambilnya dengan bahawa kata setiap dari kedua mereka : aku 
mengambilnya, hakim menentukan orang yang dia nampak lebih layak walaupun dari 
selain mereka berdua, atau selepas mengambilnya didulukan yang terdahulu kerana 
terdahulunya. Jika keduanya memungut serentak didulukan yang kaya di atas yang fakir 
kerana terkadang dia memberi keselesaan kepadanya dengan sebahagian hartanya, 
dan yang adil pada batin di atas yang tertutup keadilannya kerana cermat pada urusan 
laqit. Maka jika keduanya sama diundi di antara kedua mereka. 
 

َوِاََلقٍِط نَْقلُ ُ ِ ْ   َاِدٌَِة اْاقَْلٌَِة َوِ ْنُهَ ا ِا َلٍَد ِْلَنّ ُ أَْل َُ   ِِ  ََل نَْقلُ ُ ِ ْ  قَْلٌٍَة ِا َاِدٌٍَة أَْو ِ ْ   َلٍَد ِاقَْلٌٍَة أَْو  َاِدٌٍَة 
ٌِ  َوااّصْنعَِة  ٌِِهَ ا ٌِْشِهَ ا َو ََواِت اْاِعْلِي  ِاادِّ نَعَْي، اَْو نَقَلَ ُ ِ ْ   َلٍَد أَْو ِ ْ  قَْلٌٍَة ِا َاِدٌٍَة قَِلٌ ٍَة ٌَْ ُهُ  . ِاُ شُونَِة َع

. َواَ ُ نَْقلُ ُ ِ ْ   َاِدٌٍَة َوقَْلٌٍَة َو َلٍَد ِاِ ثِْل ِ : َوقَْوُ  اْاُ ْ ُهوِل . اْاُ َلادُ ِ ْنَها َ اَز َعلَى اانّّاِ 
1373. Boleh laqit memindahkannya dari daratan kekampung dan dari keduanya 
kepekan kerana ia lebih menyelesakannya, tidak memindahkannya dari kampung 
kedaratan atau dari pekan kekampung atau kedaratan kerana kasar kehidpan keduanya 
dan luput ilmu pengetahuan agama dan pertukangan pada keduanya. Na‟am, kalau dia 
memindahkannya dari pekan atau dari kampung kedaratan yang dekat yang mudah apa 
yang dikehendaki padanya harus ia di atas nas. Kata jumhur : boleh dia 
memindahkannya dari daratan dan kampung kepekan dan kepada yang seumpamanya. 

 
ٌِْ  أَْو  (َ اٌ   )أَْي االِّقٌِط  (ُوِ دَ َ عَ ُ  ) ( َِإْ   ) َعايٌّ َكَوْقٍف َعلَى االُّقََطاِء أَْو اْاَوِصٌِّة اَُهْي، أَْو َ ااٌّ َكثٌَِاٍب َعلَ

ٌِْ  أَْو تَْ تَ ُ َواَْو َ ْنثُوَلةً، َودَاٍل هَُو  ٌَِها َوْ دَهُ َوِ ّصتُ ُ  َ ْل ُوَ ٍة اَ ُ أَْو ُ  َطًّى  َِها أَْو تَْ تَ ُ َ ْفُلوَشةً َودَنَانٌَِل َعلَ
ٌُْلَها ٌّةُ َ ا اَْي ٌُْعَلْف َغ ٌُْلهُ، ِْلَّ  اَ ُ ٌَدًا َوِ ّصةً َواْ تَِصاًصا َكاْا َاِاغِ، َواْْلَْصُ  اْاُ ّلِ . ِ ْنَها إْ  َكاَ  َ عَ ُ َغ

1374. (Maka jika didapati bersama laqit harta) yang umum seperti wakaf di 
atas laqit-laqit atau wasiat bagi mereka atau yang khas seperti kain yang di atasnya 
atau yang dipakainya atau yang diselimutkan dia dengannya atau terhampar 
dibawahnya dan dinar-dinar dibawahnya walaupun berselerak, dan seperti rumah yang 
dia sendirian didalamnya dan rumah yang ada habuannya dari rumah itu jika ada orang 
lain bersamanya, kerana dia mempunyai tangan dan habuan dan khususiah sama 
seperti orang yang baligh, dan asalnya dia merdeka selama tidak diketahui selainnya. 
 

ٌِْ  اْاَ اِكُي  )  َوَ َلَا  َِ ا ذََكَل اْاَ اُ  اْاَ ْد ُوُ  َواَْو تَْ تَ ُ، أَْو َكاَ   ٌِِ  أَْو َ َي .(ِ ْن ُ  )أَْو َ أْذُونُ ُ  (أَْنفََ  َعلَ
االِّقٌِط ُلْقعَةٌ َ ْكتُوٌب  ٌَِها أَنّ ُ اَ ُ،  َََل ٌَكُوُ  ِ ْلًكا اَ ُ َكاْاُ َكلِّف، نَعَْي إْ  ُ ِكَي  ِأَّ  اْاَ َكاَ  اَ ُ  َُهَو اَ ُ َ َي اْاَ َكاِ ، 

.  َوََل َ اَ  َ ْوُ وعٌ  ِقُْل ِِ  َكاْا َِعٌِد َعْن ُ،  ِِ ََلِف اْاَ ْوُ وعِ  ِقُْلِب اْاُ َكلِّف ِْلَّ  اَ ُ ِلَعاٌَةً 
1375. (Hakim menafkahkan ke atasnya) atau orang izinannya (dari harta itu). 
Keluar dengan apa yang disebutkan itu harta yang tertanam, walaupun dibawahnya 
atau ada padanya atau bersama laqit itu satu cebisan kertas tertulis padanya bahawa ia 
miliknya, maka tidak adalah ia milik baginya, sama seperti mukallaf -Na‟am, jika 
dihukumkan dengan bahawa tempat itu miliknya maka ia miliknya beserta tempat itu- 
dan tidak harta yang diletakkan dekatnya, sama seperti yang jauh darinya. Bersalahan 
yang diletakkan dekat mukallaf kerana boleh dia menjaganya. 
 

ٌِْت اْاَ اِ   )ِ ٌنَئٍِذ  ( َنَفَقَتُ ُ  )َوََل عُِلَف اَ ُ َ اٌ   ( َِإْ  اَْي ٌُوَ ْد َ عَ ُ َ اٌ   )   َِإْ  اَْي .ِ ْ  َ ْهِي اْاَ َصاِاحِ  (ِ ْ   َ
ٌِْ  اْاَ اِكيُ  ٌِْت اْاَ اِ  َ اٌ  أَْو َكاَ  ثَّي َ ا هَُو أََهيُّ ِ ْن ُ اْقتََلَض َعلَ  َِإْ  َعَ َل اَِلْقتَِلاُض َوَ َب َعلَى . ٌَكُْ   ًِ  َ

ا َوإَِّل  َعَلَى َ ٌِِّدهِ - ِاْاقَافِ –ُ وِ ِلٌنَا قَْلً ا  ٌِْ  إْ  َكاَ  ُ لًّ  . َعلَ

1376. (Maka jika tidak didapati harta bersamanya) dan tidak diketahui ada 
harta baginya (maka nafkahnya)ketika itu (dari baitulmal) dari saham maslahat. Maka 
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jika pada baitul mal tidak ada harta atau ada disana apa yang lebih penting darinya 
hakim berhutang di atasnya. Maka jika payah berhutang wajib di atas orang-orang kaya 
kita menghutangkan ke atasnya jika dia merdeka jika, tidak maka di atas penghulunya. 

 
ٌِْل أٍَب َوَ دٍّ .َوِاََلقِِطِ  اْ تِْقََلٌ   ِِ ْفِظ َ اِاِ  َكِ ْفِظ ِ  نُ ُ ِ ْن ُ  ِِإْذِ  اْاَ اِكِي ِْلَّ  ِوََلٌَةَ اْاَ اِ  ََل تَثْ ُُت ِا َ  َوإِنَّ ا ٌَُ ّوِ

ًُّ أَْواَى ٌِْ   ِِإْشَهاٍد،  َِإْ  أَْنفََ   ِدُوِ  ذَِاَك َ ِ  َ . ِ ْ  اْْلَقَاِلِب  َاْْلَْ نَ ِ .  َِإْ  اَْي ٌَِ ْد اْاَ اِكُي أَْنفََ  َعلَ
1377. Boleh laqit sendirian menjaga hartanya seperti menjaganya. Dia hanya 
menyaranya dari harta itu dengan izin hakim kerana penguasaan harta tidak sabit bagi 
selain bapa dan datuk daripada kaum kerabat, maka ajnabi terutama. Maka jika dia 
tidak mendapat hakim dia menafkahkan ke atasnya dengan mengadakan saksi. Maka 
jika dia menafkahkan tanpa saksi dia mendhaman. 
 

 إْ  ُوِ دَ  َِ َ ّ ٍ َواَْو  ِدَاِل اْاكُْفِل  ِِ  ،االِّقٌطُ ُ ْ ِلٌي تَ َعًا ِالدّاِل َوَ ا أُْاِ َ   َِها، َوإِْ  اْ تَْلَ قَ ُ َكا ٌِل  ََِل  ٌَِّنَةٍ : تَتِّ ةٌ 
، َوتَ َعًا . ُ ْ ِلٌي ٌُْ ِكُ  َكْونُ ُ ِ ْن ُ  ًٌّ أَْو َ ْ نُوٌ  تَ َعًا ِْلََ ِد أُُصوِاِ  َواَْو ِ ْ  قِ َِ  اْْلُّيِ ٌُْل اَِقٌٍط َص ِ َوٌُْ َكُي  ِِإْ ََلِي َغ

 َِإْ  َكفََل  َْعدَ َكَ اِاِ   ِاْا ُلُووِ أَْو . ِاَ ا ٌِِ  اْاُ ْ ِلِي إْ  اَْي ٌَكُْ  َ عَ ُ  ًِ ااّ ْ ًِ أََ دُ أُُصوِاِ  ِْلَنّ ُ َصاَل تَْ َت ِوََلٌَتِ ِ 
ًَ تَ َِعٌّةُ اادّاِل َوَ ا  ٌِْ   َُ ْلتَدٌّ ِاَ ْ ِ  اْاُ ْكِي  ِِإْ ََلِ ِ ،  ِِ ََل ِِ   ًِ ااتّ َِعٌِّة اْْلُواَى َوِه ٌِْ  اْْلَِ ٌَلتَ َ اإْلِ َاقَِة  ًِ ااتّ َِعٌّت

ًٌّ ََل ُ ْلتَدٌّ ِا ِنَائِِ  َعلَى َظاِهِلَها  . َوَهذَا َ ْعنَى قَْوِاِهْي تَ َِعٌّةُ اادّاِل َ ِعٌفَةٌ . أُْاِ َ   َِها  َِإنّ ُ َكا ٌِل أَْصِل
1378. Tatimmah. Laqit itu muslim kerana mengikut negeri i.e kawasan 
penempatan dan apa yang dihubungkan dengannya, sekalipun kafir menghubunginya 
tanpa keterangan, jika dia didapati pada satu tempat walaupun dinegeri kafir yang ada 
orang islam padanya yang terboleh keadaan dia darinya. Dihukumkan dengan islam 
akan selain laqit, kanak-kanak atau orang gila, kerana mengikut satu daripada asal-
asalnya walaupun dari pihak emaknya, dan kerana mengikutkan orang yang 
menawannya yang muslim jika tidak ada bersamanya ketika ditawan seorang dari asal-
asalnya kerana dia jadi berada dibawah kuasanya. Maka jika dia kufur selepas 
sempurnanya dengan baligh atau siuman pada dua ikutan yang akhir itu maka dia 
murtad kerana terdahulu hukum islamnya, bersalahan dia pada ikutan yang pertama 
iaitu ikutan negeri dan apa yang dihubungkan dengannya maka dia kafir asli bukan 
murtad kerana binaannya di atas zahir negerinya. Ini adalah makna kata mereka ikutan 
negeri itu lemah. 
 

َ ةٌ ِاَ  َِب اْاِ ْلِك َكِإْلٍث أَْو ِشَلاٍء أَْو ٌُِقلُّ  ِِ   ٌُْلهُ إَّل أَْ  تُقَاَي  ِِلقِِّ   ٌَِّنَةٌ ُ تَعَّلِ َوهَُو ُ لٌّ َوإِْ  ادَّعى ِلقّ ُ ََلقِطٌ أَْو َغ
ٌّتِ ِ   َْعدَ َكَ اِا ِ  ْ  ُ اْاُ قَلُّ اَ ُ َواَْي ٌَْ  ِْ  إْقَلاُلهُ  َْعدَ َكَ اِاِ   ُِ ّلِ   .َواَْي ٌَُكذِّ

1379. Dan dia merdeka sekalipun dia atau orang lain mendakwa hamba 
melainkan bahawa didirikan keterangan dengan kehambaannya yang membentangkan 
sebab pemilikkan seperti pusaka atau belian, atau dia mengaku dengannya selepas 
sempurnanya dan tidak mendustakannya orang yang diakui baginya dan tidak terdahulu 
pengakuannya dengan merdeka selepas sempurnanya.  
 

ٌِْلهِ  ٍف َ اٍض ُ ِ ّلٍ  ِ َ ّ ِ  ًِ تََصلُّ ٌٌْ   َأَقَّل  ِِلّ ٍ َو ٌَِِدِه َ اٌ  قََ ى ِ ْن ُ َوََل .َوََل ٌُْق َُ  إْقَلاُلهُ  ِااّلِ   َلَْو اَِزَ  ُ دَ
 ِ ٌْ ّ ِ إَّل َ ا  ََ َ  َعْ  اادّ ُّ َِي  ِِ   َْعدَ ِعتِْق ِ . ٌَْ عَُ  ِاْلُ قَّلِ اَ ُ  ِااّلِ ٌء اُت ًْ ٌِْ  َش ًَ ِ ْ  اادّ ُف  . َِإْ   َِق أَّ ا ااتَّصلُّ
 ِ ٌْ .  اْاَ اِ ً اْاُ ِ لُّ  ِِ   ٌَُْق َُ  إْقَلاُلهُ  ِاانِّْ  َِة إاَ

1380. Tidak diterima pengakuannya dengan kehambaan pada tasarruf yang lalu 
yang memudharatkan orang lain. Maka kalau melaziminya hutang maka dia mengaku 
sebagai hamba dan pada tangannya ada harta dia membayar darinya dan tidak 
dijadikan ia bagi orang yang diakui baginya melainkan apa yang lebih dari hutang itu. 
Maka jika tinggal dari hutang itu sesuatu diperikutkan dia dengannya selepas 
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merdekanya. Adapun tasarruf yang lalu yang memudharatkan dirinya maka diterima 
pengakuannya dengan nisbah kepada dirinya  
 

ّ ِ اَْي ٌَْنفَِ ْخ نَِكاُ َها َ ةً َواَْو ِ ّ ْ  ََل ٌَِ  ُّ اَ ُ نَِكاُح اْْلََ ِة َوأَقَّلْت  ِااّلِ َوتَُ لُّي . َواَْو َكاَ  االِّقٌطُ اْ َلأَةً ُ تََزّوِ
ٌِْل إْذِ  َ ٌِِّدَها ًٌَْل َونََهاًلا، َوٌَُ ا ُِل  َِها َزْوُ َها  ِ َ  . َو َْعدَهُ َلقٌِ ٌ ،َوَواَدَُها قَْ َ  إْقَلاِلَها ُ لٌّ . ِاَزْوِ َها اَ

1381. Kalau laqit itu perempuan yang bersuami walaupun dengan orang yang 
tidak halal mengahwini amah dan dia mengaku sebagai hamba tidak terfasakh 
nikahnya. Diserahkan dia kepada suaminya pada malam dan siang, dan suaminya 
boleh bermusafir bersamanya tanpa izin penghulunya, dan anaknya sebelum 
pengakuannya itu merdeka, dan selepasnya hamba. 
 

ٌِْ  اْاُ ودََعةِ . ًِ اْاَوِدٌعَةِ :  َْصٌ   ٌدَاعِ َوَعلَى اْاعَ َواْْلَْصُ  . َوُ نَاَ  َةُ ِذْكِلَها  َْعدَ االِّقٌِط َظاِهَلةٌ .  تُقَاُ  َعلَى اإْلِ
أَدِّ اْْلََ انَةَ إاَى َ ْ  ائْتََ نَك َوََل تَُ ْ   }، َوَ  َُل {إّ  اّاَ ٌَأُْ ُلكُْي أَْ  تَُؤدُّوا اْْلََ انَاِت إاَى أَْهِلَها  } ٌَِها قَْوا  تَعَااَى 
ٌَْها {َ ْ  َ انَك  . َوِْلَّ   ِاانّاِس َ اَ ةٌ  َْ  َ ُلوَلةٌ إاَ

1382. Fasal pada wadhiah. Dikatakan ia ke atas perbuatan menaruh dan ke 
atas barang yang ditaruh. Menasabah menyebutkannya selepas laqit adalah zahir. Asal 
padanya firman Allah taala “sungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah-
amanah kepada ahlinya”, dan khabar “tunaikan amanah kepada orang yang 
mengamanahkan kamu dan jangan kamu khianati orang yang khianati kamu” kerana 
ada hajat pada manusia, bahkan dharurat kepadanya. 
 

ٌدَاعِ أَْل َعَةٌ  ٌِْ  اْاُ ودََعِة، َوِصٌ َةٌ، َوُ وِدعٌ، َوَوِدٌيٌ : َوأَْلَكانَُها  َِ ْعنَى اإْلِ َوشُِلَط  ًِ اْاُ وِدعِ . َوِدٌعَةٌ  َِ ْعنَى اْاعَ
ٌدَاَع اْ تِنَا َةٌ  ًِ اْاِ ْفظِ  ٍ  َوَوِكٌٍ  ِْلَّ  اإْلِ ٍ َكَ ْ نُوٍ  َ ِ َ  َ ا . َواْاَوِدٌيِ َ ا َ ّل  ًِ ُ َوّكِ ًّ  َلَْو أَْودََع ُ نَْ ُو َص ِ

ٍ إنَّ ا ٌَْ َ ُ   ِِإتََْل ِ ِ . أََ ذَهُ ِ ْن ُ  ًّ  . َوإِْ  أَْودََع َشْ ٌا نَْ َو َص ِ

1383. Rukun-rukun wadhiah dengan makna perbuatan menyimpan taruh empat : 
wadhiah dengan makna benda yang ditaruhkan, dan sighah dan mudhi‟ i.e yang 
menaruhkan barang, dan wadhi‟ i.e yang menaruh barang orang. Disyaratkan pada 
mudhi‟ dan wadhi‟ apa yang telah lalu pada tuan wakil dan wakil kerana taruhan barang 
itu penggantian pada penjagaan. Maka kalau umpama kanak-kanak seperti orang gila 
menaruh barang padanya dia mendhaman apa yang dia ambil darinya. Jika seorang 
menaruh barang pada umpama kanak-kanak dia hanya mendhaman dengan 
pembinasaannya.  
 

ٌ َِة َ ا َ ّل  ًِ اْاَوَكااَةِ  نَعَْي اَْو .   ٌَُْشتََلطُ االّْفظُ ِ ْ  َ انِِب اْاُ وِدعِ َوَعدَُي ااّلدِّ ِ ْ  َ انِِب اْاَوِدٌيِ زَوشُِلَط  ًِ ااّصِ
ًَ ذَِاَك َكاْاعَاِلٌّةِ : قَاَ  اْاَوِدٌُي  ٌِْ   َااّشْلطُ االّْفظُ ِ ْ  أََ ِدِهَ ا، . أَْودََعنٌِِ  َ ثًََل،  َدَ َعَ ُ اَ ُ َ اِكتًا  ٌَُْش ِ ُ أَْ  ٌَْكِف َوَعلَ

 ًّ ٌِْ  ااّزْلَكِش ٌَ اُب إّ ا َصِلٌٌح َكأَْودَْعتَُك َهذَا أَْو اْ تَْ فَْظتَُك ُ أَْو ِكنَاٌَةٌ َ َي اانٌِِّّة َكُ ْذهُ . نَ ّ َ َعلَ  .َواإْلِ

1384. Disyaratkan pada sighah apa yang telah lalu pada wakilan, maka 
disyaratkan lafaz dari pihak mudhi‟ dan tidak ada penolakkan dari pihak wadhi‟. Na‟am 
kalau wadhi‟ kata : dia menaruh barang pada ku, sebagai contoh, maka dia 
menyerahkan barang itu kepadanya dalam keadaan dia diam maka mirip bahawa 
demikian itu memada, sama seperti pinjaman. Di atasnya maka syaratnya adalah lafaz 
dari seorang dari kedua mereka. Menyedarkan Zarkasyi. Ijabnya samaada jelas seperti 
“aku taruhkan ini pada kamu” atau “aku minta kamu menjaganya”, atau kinayah serta 
niat serti “ambillah ia”. 
 

  ًِ ٌَِد اْاَوِدٌيِ  (اْاَوِدٌعَةُ أََ انَةٌ  )
،  ِأَْ  (ِاَ ْ  قَاَي  ِاْْلََ انَِة  ٌَِها  )أَْي أَْ ذَُها  (قَ ُواَُها  )اَ ُ  (ٌُْ تََ بُّ  )أََصااَةً

ٌِْ  أَْ ذَُها ِاَ  َِل ُ ْ ِلٍي . قَدََل َعلَى ِ ْفِظَها َوَوثَِ   ِأََ انَِة نَْفِ ِ   ٌَِها َواَّاُ  ًِ َعْوِ  اْاعَْ ِد  }: َهذَا إْ  اَْي ٌَتَعٌَّْ  َعلَ
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ٌِْ  أَْ ذَُها، اَِكْ  ََل ٌُْ  َُل َعلَى إتََْلِف . {َ ا دَاَي اْاعَْ دُ  ًِ َعْوِ  أَِ ٌِ   ٌُْلهُ َوَ َب َعلَ  َِإْ  تَعٌََّ   ِأَْ  اَْي ٌَكُْ  ثَّي َغ
.  َ ْنفَعَتِِ  َوَ ْنفَعَِة ِ ْلِزِه َ ّ انًا

1385. (Wadhiah itu amanah) asalnya pada tangan wadhi‟. (Sunat) bagi seorang 
(menerimanya) iaitu mengambilnya (bagi orang yang dapat mendirikan amanah 
padanya) dengan bahawa dia kuasa menjaganya dan kejap dengan amanah diri 
padanya. Ini jika tidak tertentu dia mengambilnya kerana khabar Muslim “Allah 
membantu hambanya selama mana hamba itu membantu saudaranya”. Maka jika 
tertentu dengan bahawa tidak ada disana orang lain wajib dia mengambilnya, akan 
tetapi tidak dipaksa dia menggunakan manfaatnya dan manfaat dirinya dengan 
percuma. 
 

ُ َها ِالتّلَفِ  ٌِْ  قَ ُواَُها ِْلَنّ ُ ٌُعَّلِ ْ عَِة .  َِإْ  َعَ َز َعْ  ِ ْفِظَها َ ُلَي َعلَ َوَ َ لُّ ُ إذَا اَْي ٌَْعلَْي اْاَ اِاُك : قَاَ  اْ ُ  ااّلِ
ًّ .  َوإَِّل  َََل تَْ ِلٌيَ ، َِ اِا ِ   .َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ، َوإِْ  َ ااََف  ًِ ذَِاَك ااّزْلَكِش

1386.  Maka jika dia lemah dari memeliharanya haram dia menerimanya kerana 
dia mendedahkannya kepada binasa.  Kata Ibnu Rif‟ah tempatnya apabila pemilik tidak 
tahukan keadaanya, jika tidak maka tidak haram. Ini adalah yang muktamad sekalipun 
Zarkasyi menyalahi pada demikian itu 

 
 َواَِكْ  اَْي ٌَثِْ   ِأََ انَتِِ   َْ  َ اَف اْاِ ٌَانَةَ ِ ْ  نَْفِ ِ   ًِ اْاُ ْ تَْق َِ  ،َوإِْ  قَدََل َعلَى اْاِ ْفِظ َوهَُو  ًِ اْاَ اِ  أَِ ٌ ٌ 

ْ عَِة  .َوَهذَا هَُو اْاُ ْعتََ دُ َكَ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ . كُِلَه اَ ُ قَ ُواَُها َ ْشٌَةَ اْاِ ٌَانَِة  ٌَِها َوٌَْظَهُل أَّ  َهذَا إذَا : قَاَ  اْ ُ  ااّلِ
. اَْي ٌَْعلَْي اْاَ اِاُك اْاَ اَ ، َوإَِّل  َََل تَْ ِلٌَي َوََل َكَلاَهةَ َكَ ا عُِلَي ِ ّ ا َ لّ 

1387. Jika dia kuasa memeliharanya dan dia pada masa itu seorang yang 
amanah akan tetapi tidak kejap dengan amanah dirinya, bahkan dia takut khianat dari 
dirinya pada masa depan makruh dia menerimanya kerana takutkan khianat padanya. 
Ini adalah yang muktamad sepertimana didalam Minhaj. Kata Ibnu Rif‟ah : zahir bahawa 
ini apabila pemilik tidak tahukan keadaannya, jika tidak maka tidak haram dan tidak 
makruh sepertimana diketahui dari apa yang telah lalu.  

 
َوقَْد أََشاَل إاَى . اْاُ ْكُي اْْلَّوُ  اْْلََ انَةُ، َواْاُ ْكُي ااثّانًِ ااّلدُّ، َواْاُ ْكُي ااثّاِاُث اْاَ َوازُ : أَْ َكاُي اْاَوِدٌعَِة ثَََلثَةٌ : تَْن ٌِ ٌ 

َوََل ٌَْ َ ُ  إَّل  )اْاَوِدٌعَةُ أََ انَةٌ َوقَْد تَِصٌُل َ ْ ُ ونَةً  ِعََواِلَض، َغاِا َُها ٌُْؤَ ذُ ِ ْ  قَْوِ  اْاُ َصنِِّف : اْْلَّوِ   ِقَْوِاِ  
ي   ًِ تَلَِفَها َكأَْ  نَقَلََها ِ ْ  َ َ لٍّة َودَاٍل ِْلُْ َل  دُونََها ِ ْلًزا، َوإِْ  اَْي ٌَْنَه ُ اْاُ وِدعُ َعْ  نَْقِلَها ِْلَنّ ُ  ( ِااتّعَدِّ

. نَعَْي إْ  نَقَلََها ٌَظُ ُّ أَنَّها ِ ْلَك ُ َواَْي ٌَْنتَِفْي  َِها اَْي ٌَْ َ  ْ  .َعّلَ َها ِالتّلَفِ 
1388. Tanbih. Hukum-hukum wadhiah itu tiga  : hukum yang pertama amanah, 
hukum yang kedua pemulangan, dan hukum yang ketiga harus. Dia isyarat kepada 
yang pertama dengan katanya “wadhiah itu amanah”. Terkadang ia menjadi didhaman 
dengan sebab perkara-perkara mendatang, kebanyakkannya difaham dari kata 
musannif : (tidak dia mendhaman melainkan dengan melampau had) pada 
binasanya, seperti bahawa dia memindahkannya dari satu tempat dan rumah ketempat 
dan rumah yang lain yang kurang sebagai tempat simpanan, sekalipun mudhi‟ tidak 
menegah dia dari memindahkannya kerana dia mendedahkannya kepada binasa. 
Na‟am, jika dia memindahkannya dalam keadaan dia menyangkakan bahawa ia 
miliknya dan dia tidak memanfaatkannya dia tidak mendhaman. 

 
ٌَْلهُ َواَْو قَاِ ًٌا  ََِل إْذٍ  ِ ْ  اْاُ وِدعِ َوََل عُْذَل اَ ُ   ِْلَّ  اْاُ وِدَع اَْي ٌَْلَض  ِذَِاَك،  ِِ ََلِف َ ا اَْو ،َوَكأَْ  ٌُوِدَعَها َغ

ٌَْلهُ ِاعُْذٍل َكَ َلٍض َوَ فَلٍ  َواَ ُ اْ تِعَانَةٌ  َِ ْ  ٌَْ ِ لَُها ِاِ ْلٍز أَْو ٌَْعِلفَُها أَْو ٌَْ ِقٌَها ِْلَّ  اْاعَادَةَ َ َلْت . أَْودََعَها َغ
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ٌِْ  ِاعُْذٍل َكِإَلادَِة َ فٍَل َوَ َلٍض َلدَُّها ِاَ اِاِكَها أَْو َوِكٌِلِ   َِإْ   َقَدَهَُ ا َلدَّها ِاْلقَاِ ً.  ِذَِاكَ  ٌِْ  أَْ ذَُها. َوَعلَ  َِإْ  . َوَعلَ
. َوََل ٌَُكلُّف تَأِْ ٌَل ااّ فَلِ .  َقَدَهُ َلدَّها اْْلَِ ٌ ُ 

1389. dan seperti dia menaruhkannya pada orang lain, walaupun qadhi, tanpa 
izin dari mudhi‟ dan tidak ada padanya kerana mudhi‟ tidak redha dengan demikian itu, 
bersalahan keadaan kalau dia menyimpannya pada orang lain kerana uzur seperti sakit 
dan safar. Boleh dia meminta bantuan dengan orang yang menanggung barang taruhan 
kepada tempat simpan atau memberinya umpan atau memberinya minum kerana adat 
berjalan di atas demikian itu. Kena di atasnya kerana uzur seperti hendak bermusafir 
dan sakit memulangkannya kepada pemiliknya atau wakilnya. Maka jika dia tidak 
mendapati keduanya dia menghantarkannya kepada qadhi. Kena qadhi mengambilnya. 
Maka jika dia tidak mendapat qadhi dia menghantarkannya kepada seorang amanah. 
Tidak diberati dia melambatkan safarnya. 

 
َها  ٌَْ  َلدِّ ٌِْ ،  َُهَو ُ َ ٌٌّل ِعْندَ  َْقِد اْاَ اِاِك َوَوِكٌِلِ   َ َوٌُْ نًِ َعْ  ااّلدِّ إاَى اْاقَاِ ً أَْو اْْلَِ ٌِ  اْاَوِصٌّةُ  َِها إاَ

 ِ ٌْ َها ِاَْلَِ ٌِ  َواْاَوِصٌِّة  َِها إاَ ٌَْ  َلدِّ ٌِْ ، َوِعْندَ  َْقِد اْاقَاِ ً  َ َواْاُ َلادُ  ِاْاَوِصٌِّة  َِها . ِاْلقَاِ ً َواْاَوِصٌِّة  َِها إاَ
ْعََلُي  َِها ٌْنَِها. اإْلِ َشاَلةُ ِاعَ َها َ َي َوْصِفَها  َِ ا تَتََ ٌُّز  ِِ  أَْو اإْلِ ْشَهادُ َكَ ا  ًِ . َواْْلَْ ُل  َِلدِّ َوَ َي ذَِاَك ٌَِ ُب اإْلِ

 ِ ًّ ِ َعْ  اْا ََزاِا ًّ ٌَصاِء . ااّلا ِِع َها أَْو اإْلِ  َِإْ  اَْي ٌَُلدَّها َواَْي ٌُوِا  َِها ِاَ ْ  ذُِكَل َكَ ا ذُِكَل َ ِ َ  إْ  تََ ّكَ  ِ ْ  َلدِّ
.   َِها ِْلَنّ ُ َعّلَ َها ِاْلفََواتِ 

1390. Memada dari mengantarkan kepada qadhi atau orang amanah itu oleh 
memesankan wadhiah itu kepadanya, maka dia diberi pilih di sisi tidak mendapati 
pemilik dan wakilnya di antara menghantarkan wadhiah itu kepada qadhi atau 
memesankan kepadanya, dan di sisi luput qadhi di antara menghantarkannya kepada 
seorang amanah dan memesankan kepadanya. Yang dikehendaki dengan 
memesankan wadhiah itu memaklumkannya. Perintah ini adalah dengan 
menghantarkan wadhiah serta mensifatkannya dengan apa yang terbeza ia dengannya 
atau mengisyaratkan kepada „ainnya. Serta demikian itu wajib mengadakan saksi 
sepertimana pada Rafi‟e dari Ghazali. Maka jika dia tidak menghantarkannya dan tidak 
mewasiatkannya kepada orang yang disebutkan itu sepertimana disebutkan dia 
mendahaman jika terboleh dia menghantarkannya atau memesankannya, kerana dia 
mendedahkannya kepada luput.  
 

َوَكأَْ  ٌَْد ِنََها  َِ ْوِ يٍ َوٌَُ ا َِل َواَْي ٌُْعِلْي  َِها أَِ ٌنًا ٌَُلاقِ َُها ِْلَنّ ُ َعّلَ َها ِالّ ٌَاعِ،  ِِ ََلِف َ ا إذَا أَْعلََي  َِها َ ْ  
. ذََكَل ِْلَّ  إْعََلَ  ُ  َِها  َِ ْنِزاَِة إٌدَاِعِ   ََشْلطُ ُ  َْقدُ اْاقَاِ ً

1391. dan seperti bahawa dia menanamnya pada satu tempat dan bemusafir 
dan tidak dia memaklumkannya kepada orang amanah yang mengawasinya kerana dia 
mendedahkannya kepada sia-sia, bersalahan keadaan apabila dia memaklumkannya 
kepada orang yang disebutkan itu kerana dia memaklumkan wadhiah itu samalah 
dengan dia menaruhkannya, maka syaratnya luput qadhi. 

 
َوَكأَْ  ََل ٌَْد ََي ُ تِْلفَاتَِها َكتَْلِك تَْهِوٌَِة ثٌَِاٍب ُصوٍف أَْو تَْلِك اُْ ِ َها ِعْندَ َ اَ تَِها ِاذَِاَك َوقَْد َعِلَ َها ِْلَّ  اادُّودَ 

ِ  َِها ٌَْد َعُ ُ  ًّ أَْو تَْلِك َعْلِف دَا ٍّة  ِ ُكُوِ  ااَّلِي ِْلَنّ ُ . ٌُْفِ دَُها  ِتَْلِك ذَِاَك، َوكُ ٌّ ِ ْ  اْاَهَواِء َوعُ ُوِ  َلائَِ ِة اْْلدَِ 
ٌِْ  ِْلَنّ ُ ِ ْ  اْاِ ْفِظ، ََل إْ  نََهاهُ َعْ  ااتّْهِوٌَِة َواالُّْ ِس َواْاعَْلِف  َََل ٌَْ َ ُ  اَِكنّ ُ ٌَْعِصً  ًِ َ ْ أَاَِة  َواِ ٌب َعلَ

وحِ   َِإْ  .  َِإْ  أَْعَطاهُ اْاَ اِاُك َعلَفًا َعلَفََها ِ ْن ُ، َوإَِّل َلاَ عَ ُ أَْو َوِكٌلَ ُ ِاٌَْعِلفََها أَْو ٌَْ تَِلدَّها. اادّا ِّة ِاُ ْلَ ِة االُّ
َلَها أَْو ٌَ ٌَِي ُ ْزًءا ِ ْنَها  ًِ َعلَِفَها  َِ َ ِب َ ا ٌََلاهُ  .  َقَدَهَُ ا َلاَ َي اْاقَاِ ً ِاٌَْقتَِلَض َعلَى اْاَ اِاِك أَْو ٌَُؤّ ِ

1392. Dan seperti dia tidak menolak apa yang membinasakan wadhiah seperti 
tidak menganginkan kain bulu atau tidak memakainya di sisi wadhiah perlukan demikian 
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itu walhal dia mengetahuinya, kerana ulat merosakkannya dengan ditinggalkan 
demikian itu, yang mana setiap daripada udara dan semerbak bau anak adam padanya 
menolak ulat, atau dia tidak memberi umpan dabbah kerana ia wajib di atasnya kerana 
ia sebahagian daripada penjagaan. Tidak jika pemilik menegahnya dari menanginkan 
dan memakai dan memberi umpan, maka dia tidak mendhaman, akan tetapi dia maksiat 
pada masaalah dabbah kerana kehormatan roh. Maka jika pemilik memberikannya 
umpan dia mengumpani darinya, jika tidak dia merujuknya atau wakilnya untuk dia 
mengumpaninya atau mengambi balik dabbah itu. Maka jika dia tidak mendapati 
keduanya dia merujuk qadhi untuk berhutang ke atas pemilik atau menyewakannya atau 
menjual satu juzuk darinya pada umpannya sekira-kira apa yang qadhi nampak baik. 
 

ْندُوِ  ااِّذي  ٌِِ  اْاَوِدٌعَةُ  ََلقَدَ َواْنَكَ َل  ِثِقَِلِ  : َوَكأَْ  تَِلفَْت  ُِ َ ااَفَِة ِ ْفٍظ َ أُْ وٍل  ِِ  َكقَْوِاِ   ََل تَْلقُْد َعلَى ااصُّ
ٌِْ   َأَْقفَلَُهَ ا ِْلَّ  ُلقَادَهُ  ٌِْلِه َكَ ِلقٍَة  َََل ٌَْ َ ُ ، َوََل إْ  نََهاهُ َعْ  قُْفلَ َوتَِلَف َ ا  ٌِِ   ِاْنِكَ اِلِه، ََل إْ  تَِلَف  ِ َ

 .َوقَْفلَ ُ ذَِاَك ِزٌَادَةٌ  ًِ اْاِ ْفظِ 

1393. dan seperti bahawa ia binasa dengan menyalahi penjagaan yang disuruh 
dia dengannya seperti kata pemilik : jangan kamu baring di atas peti yang ada wadhiah 
padanya, maka dia baring dan pecahlan ia dengan sebab beratnya dan binasa apa 
yang ada didalamnya dengan sebab pecah itu, tidak jika ia binasa dengan selainnya 
seperti kecurian maka dia tidak mendhaman, dan tidak jika dia menegahnya dari dua 
pedal maka dia menasang dua pedal kerana baringnya dan mempedalkannya dua 
pedal itu lebih pada penjagaan. 
 

َها َعلَى اْاُ وِدعِ  ) ِفَتْحِ اادّاِ   (َوقَْوُ  اْاُ ودَعِ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاُ ْكِي ااثّانًِ َوهَُو ااّلدُّ  ِقَْوِاِ    (َ ْق ُوٌ   ًِ َلدِّ
ٌِْ   َِها ِعْندَ دَْ ِعَها ِْلَنّ ُ ائْتََ نَ ُ ، َِكْ ِلَها  ٌَِِ ٌنِ ِ  .  َوإِْ  أَْشَهدَ َعلَ

1394. Kemudian dia masuk pada hukum kedua iaitu pemulangan dengan 
katanya (kata mudha‟ i.e orang yang ditaruhkan barang diterima pada 
pemulangannya ke atas yang menaruhkan barang) dengan sumpahnya, sekalipun 
dia mengadakan saksi di atasnya dengan wadhiah itu di sisi menyerahkanya, kerana dia 
mengamanahkannya. 
 

َ ا ذََكَلهُ اْاُ َصنُِّف ٌَْ ِلي  ًِ كُّ ِ أَِ ٌٍ  َكَوِكٌٍ  َوَشِلٌٍك َوَعاِ ِ  قَِلاٍض َوَ اٍب  ًِ َلدِّ َ ا َ  َاهُ َعلَى ااِّذي : تَْن ٌِ ٌ 
َوَ ا ِطُ ااِّذي ٌَُصدُّ   ٌَِِ ٌنِِ   ًِ ااّلدِّ هَُو كُ ُّ أَِ ٌٍ  ادَّعى ااّلدّ َعلَى . اْ تَأَْ َلهُ ِاْلِ  َاٌَِة َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  ااّصََلحِ 

ٌَْ  ِا ََلِض  َ   ٌَِِ ٌنِِ ، إَّل اْاُ ْلتَِهُ  َواْاُ ْ تَأِْ ُل  َِإنُّهَ ا ََل ٌَُصدّقَاِ   ًِ ااّلدِّ ِْلَنُّهَ ا أََ ذَا اْاعَ َ ْ  ائْتََ نَ ُ ُصدِّ
.  أَْنفُِ ِهَ ا

1395. Tanbih. Apa yang disebutkan musannif berjalan pada setiap orang yang 
diamanahkan seperti wakil dan rakan syarikat dan „amil qiradh dan orang yang 
mengumpulkan hasil pada memulangkan apa yang dia kumpulkan ke atas orang yang 
mengupahnya untuk mengupulkan hasil sepertimana kata Ibnu Solah. Dhabit orang 
yang dibenarkan dengan sumpahnya pada pemulangan adalah : setiap orang yang 
diamanahkan yang mendakwa memulangkan ke atas orang yang mengamanahkannya 
dibenarkan dia dengan sumpahnya, melainkan pemegang gadai dan penyewa maka 
keduanya tidak dibenarkan pada pemulangan kerana keduanya mengambil „ain kerana 
tujuan diri mereka.  
 

ٌِْل َ ْ  ائْتََ نَ ُ َكَواِلِث اْاَ اِاِك، أَْو ادَّعى َواِلُث اْاُ ودَعِ  ِفَتْحِ اادّاِ  َلدّ اْاَوِدٌعَِة َعلَى   َِإْ  ادَّعى ااّلدّ َعلَى َغ
اْاَ اِاِك، أَْو أَْودََع اْاُ وِدعُ ِعْندَ َ فَِلِه أَِ ٌنًا  َادَّعى اْْلَِ ٌُ  ااّلدّ َعلَى اْاَ اِاِك، طُوِاَب كُ ٌّ ِ ّ ْ  ذََكَل  ِ ٌَِّنٍَة  ِااّلدِّ 

 .َعلَى َ ْ  ذُِكَل إْذ اْْلَْصُ  َعدَُي ااّلدِّ َواَْي ٌَأْتَِ ْن ُ 
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1396. Maka jika dia mendakwa telah memulangkan ke atas selain orang yang 
mengamanahkannya seperti waris pemilik, atau waris mudha‟ mendakwa telah 
dipulangkan wadhiah ke atas pemilik, atau mudhi‟ menaruhkan di sisi safarnya pada 
seorang amanah maka orang amanah itu mendakwa telah memulangkan ke atas 
pemilik, dituntut setiap daripada orang yang disebutkan dengan keterangan pemulangan 
ke atas orang yang disebutkan itu kerana asal tidak ada pemulangan dan dia tidak 
mengamanahkannya. 
 

(   ٌِْ  َِإْ  أَّ َل إْ َلاَزَها َ َي  ( ًِ ِ ْلِز ِ ثِْلَها  )أَْي اْاَوِدٌعَةَ ِاَ اِاِكِ  أَْو َواِلثِِ   (أَْ  ٌَْ فََظَها  )أَْي اْاَوِدٌيِ  (َوَعلَ
ٌَْها َ ْ  ٌَُصاِدُل اْاَ اِاَك  ِأَْ  َعٌَّ   ٌَْها َ اِلقًا  ِأَْ  َعٌَّ  اَ ُ َ َكانََها َوَ اَعْت  ِااّ ِلقَِة، أَْو دَّ  َعلَ ااتَّ كُِّ  أَْو دَّ  َعلَ

ٌَْلهُ  . اَ ُ َ ْوِ عََها  ََ اَعْت  ِذَِاَك َ ِ نََها ِاُ نَا َاِة ذَِاَك ِاْلِ ْفِظ  ِِ ََلِف َ ا إذَا أَْعلََي  َِها َغ
1397. (Di atasnya) iaitu wadhi‟ (memeliharanya) iaitu wadhi‟ah bagi pemiliknya 
atau warisnya (pada tempat simpanan seumpamanya). Maka jika dia lewat 
menyimpannya serta terboleh atau dia menunjukkan pencuri ke atasnya dengan 
bahawa dia menentukan baginya setempatnya dan ia hilang dengan kecurian, atau dia 
menunjuk ke atasnya orang yang tamakkan harta pemilik dengan bahawa dia 
menentukan baginya tempatnya maka ia hilang dengan demikian itu dia 
mendahamannya kerana demikian itu bernafian dengan jagaan, bersalahan keadaan 
apabila dia memberitahu orang lain tentangnya. 
 

ٌِْ   َِلْلَ اِاِك تَْ ِ ٌُ  اْاَوِدٌيِ ِاتَْ ِلٌِ ِ  ثُّي ٌَْلِ ُي َعلَى   َلَْو أَْكَلَه اْاَوِدٌَي َظاِاٌي َعلَى تَْ ِلٌِي اْاَوِدٌعَِة َ تّى َ لَّ َها إاَ
ٌَْها  َِإْ  .  َوٌَِ ُب َعلَى اْاَوِدٌيِ إْنَكاُل اْاَوِدٌعَِة ِ ْ  َظاِاٍي َواَِلْ تِنَاعُ ِ ْ  إْعََلِ ِ   َِها ُ ْهدَهُ .ااّظاِاِي َِلْ تٌََِلئِِ  َعلَ

ٌِْ  َ ِ َ  َواَ ُ أَْ  ٌَْ ِلَف َعلَى ذَِاَك ِاَ ْصلََ ِة ِ ْفِظَها ًُّ . تََلَك ذَِاَك َ َي اْاقُْدَلِة َعلَ َوٌُتَّ  ُ ُوُ وُب : قَاَ  اْْلَْذَلِع
 .اْاَ ِلِف إذَا َكانَْت اْاَوِدٌعَةُ َلقٌِقًا َوااّظاِاُي ٌُِلٌدُ قَتْلَ ُ أَْو اْافُُ وَل  ِ ِ 

1398. Kalau orang zalim memaksa wadhi‟ menyerahkan wadhiah hingga dia 
menyerahkannya kepadanya maka boleh pemilik menyuruh wadhi‟ mendhaman kerana 
menyerahkannya kemudian dia merujuk ke atas orang zalim itu kerana dia 
merampasnya. Wajib di atas wadhi‟ ingkarkan wadhiah dari orang zalim dan enggan 
dari memberitahunya tentang wadhi‟ah sekuasanya. Maka jika dia meninggalkan 
demikian itu serta kuasa di atasnya dia mendahaman. Boleh dia bersumpah di atas 
demikian itu demi maslahat menjaganya. Kata Azrai‟e : ada wajah wajib sumpah itu 
apabila wadhiah itu hamba dan orang zalim itu hendak membunuhnya atau berbuat keji 
dengannya. 

 
َي  ًِ ٌَِ ٌنِِ  إذَا َ لََف َوأَْ َكنَ ُ ااتّْوِلٌَةُ َوَكاَ  ٌَْعِل َُها ِائََّل ٌَْ ِلَف َكاِذ ًا  َِإْ  اَْي ٌَُوّلِ َكفَّل َعْ  . َوٌَِ ُب أَْ  ٌَُوّلِ

ٌِْ  أَْو َعلَى اْعتَِلا ِِ   ََ لََف َ نَِث ِْلَنّ ُ  َدَ   .ٌَِ ٌنِِ  ِْلَنّ ُ َكاِذٌب  ٌَِها  َِإْ  َ لََف  ِااّطََلِ  أَْو اْاِعتِْ  ُ ْكَلًها َعلَ
.  اْاَوِدٌعَةَ  َِزْوَ تِِ  أَْو َلقٌِِقِ ، إْ  اْعتََلَف  َِها َوَ لَّ َها َ ِ نََها ِْلَنّ ُ  َدَ  َزْوَ تَ ُ أَْو َلقٌِقَ ُ  َِها

1399. Wajib dia berpura-pura pada sumpahnya apabila dia bersumpah dan 
terboleh dia berpura-pura dan adalah dia mengetahuinya supaya dia tidak bersumpah 
bohong. Maka jika dia tidak berpura-pura dia membayar kifarat dari sumpahnya kerana 
dia berbohong padanya. Maka jika dia bersumpah dengan talak atau memerdekakan 
hamba dalam keadaan dia dipaksa di atasnya atau di atas mengakuinya maka dia 
bersumpah dia melangar sumpah kerana dia menebus wadhi‟ah itu dengan isterinya 
atau hambanya, dan jika dia mengakui wadhiah itu dan menyerahkannya dia 
mendhamannya kerana dia menebus isterinya atau hambanya dengannya.  
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ٌِْل ،َواَْو أَْعلََي االُُّصوَا  َِ َكانَِها  ََ اَعْت  ِذَِاَك َ ِ َ  ِاُ نَا َاِة ذَِاَك ِاْلِ ْفظِ   ََل إْ  أَْعلََ ُهْي  ِأَنَّها ِعْندَهُ ِ ْ  َغ
 .تَْعٌٌِِ  َ َكانَِها  َََل ٌَْ َ ُ   ِذَِاكَ 

1400. Kalau dia memberi tahu pencuri tempat wadhi‟ah maka ia hilang dengan 
demikian itu dia mendahaman kerana demikian itu melawani penjagaan. Tidak, jika dia 
memberitahu mereka dengan bahawa ia di sisinya tanpa menentukan tempatnya maka 
dia tidak mendahaman dengan demikian itu. 
 

َها  ( َِها  )أَْي َطلََب اْاَ اِاُك أَْو َواِلثَ ُ اْاَوِدٌَي أَْو َواِلثَ ُ  (َوإِذَا طُوِاَب  ) أَْي اَْي ٌَُلدَّها  (اَْي ٌُْ ِلْ َها فَ  )أَْي  َِلدِّ
  ٌِْ ٌَْها  )َعلَ  ِ َدَِاَها ِ ْ  ِ ثٍْ  إْ  َكانَْت ِ ثِْلٌّةً أَْو قٌَِ ٍة إْ   (َ تّى تَِلفَْت َ ِ نََها  )َوْقَت َطلَ َِها  (َ َي اْاقُْدَلِة َعلَ

ٌِْ ،  َِإّ  اّاَ تَعَااَى قَاَ   َ ةً ِاتَْلِكِ  اْاَواِ َب َعلَ . {إّ  اّاَ ٌَأُْ ُلكُْي أَْ  تَُؤدُّوا اْْلََ انَاِت إاَى أَْهِلَها  }: َكانَْت ُ تَقَّوِ
ٌْنََها  َقَطْ  ٌْنَ ُ َو َ َ  ًَ ٌَْس اْاُ َلادُ  َِلدِّ اْاَوِدٌعَِة َ ْ لََها إاَى َ اِاِكَها،  َْ  ٌَْ ُصُ   ِأَْ  ٌَُ لِّ . َواَ

1401. (Apabila dia dituntut) iaitu pemilik atau warisnya menuntut wadhi‟ atau 
warisnya (dengannya) iaitu dengan memulangkannya (maka dia tidak 
mengeluarkannya) iaitu tidak dia memulangkannya (serta kuasa di atasnya) pada 
waktu tuntutan itu (hingga ia binasa dia mendhamannya) dengan gantinya daripada 
seumpamanya jika ia jenis umpama atau nilai jika ia dinilai kerana dia meninggalkan 
yang wajib di atasnya, maka sungguhnya Allah taala berkata “sungguhnya Allah 
menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya”. Bukanlah yang dikehendaki 
dengan memulangkan wadhiah itu menanggungnya kepada pemiliknya, bahkan ia 
terhasil dengan bahawa dia membiarkan di antaranya dan di antara wadhiah itu sahaja. 
 

ٌِْ  ِعْندَ اادّْ يِ،  َِإنّ ُ ٌَُصدُّ   ًِ اادّْ يِ  ٌَِِ ٌنِِ ،  ِِ ََلِف َ ا  ْشَهادَ َوإِْ  َكاَ  أَْشَهدَ َعلَ ٌَْس اَ ُ أَْ  ٌُْلِزَي اْاَ اِاَك اإْلِ َواَ
 ِ ٌْ ، ُ ْذ َوِدٌعَتَك: َواَْو قَاَ  َ ْ  ِعْندَهُ َوِدٌعَةٌ ِاَ اِاِكَها  .اَْو َطلَ َها َوِكٌُ  اْاُ وِدعِ ِْلَنّ ُ ََل ٌُْق َُ  قَْواُ ُ  ًِ دَْ ِعَها إاَ

 .َوَعلَى اْاَ اِاِك ُ ْؤنَةُ ااّلدِّ . اَِزَ  ُ أَْ ذَُها َكَ ا  ًِ اْا ٌََا ِ 

1402. Tidak boleh dia melazimikan pemilik mengadakan saksi sekalipun dia 
mengadakan saksi di atasnya di sisi menyerahkan, kerana dia dibenarkan pada 
menyerahkan dengan sumpahnya, bersalahan keadaan kalau menuntutnya wakil 
mudhi‟ kerana tidak diterima katanya pada menyerahkan wadhiah kepadanya. Kalau 
orang yang ada wadhiah di sisinya kata kepada pemiliknya : ambil wadhi‟ah kamu, lazim 
dia mengambilnya sepertimana didalam al Bayan. Di atas pemilik kos pemulangan. 
 

  ٌٍْ ٌَْها َ ا إذَا اَْي ٌَْقِدْل َعلَى ذَِاَك ِاعُْذٍل َكأَْ  َكاَ   ًِ ُ ْنحِ اَ اْاَوِدٌعَةُ  ًِ ِ َزانٍَة ََل وَ َوَ َلَا  ِقَْوِاِ  َ َي اْاقُْدَلِة َعلَ
ٌَتَأَتّى  َتُْح  َا َِها  ًِ ذَِاَك اْاَوْقِت، أَْو َكاَ  َ ْش ُوًَل  َِصََلٍة أَْو قََ اِء َ اَ ٍة، أَْو  ًِ َ ّ اٍي أَْو  ِأَْكِ  َطعَاٍي،  َََل 

ٌِْ  ِاعَدَِي تَْقِصٌِلهِ  . َ َ اَ  َعلَ
1403. Keluar dengan katanya “serta kuasa di atasnya” oleh keadaan apabila dia 
tidak kuasa di atas demikian itu kerana uzur seperti bahawa dia berada ditengah malam 
sementara wadiah itu didalam gudang yang tidak boleh membuka pintunya pada waktu 
itu, atau dia sibuk dengan sembahyang atau kadha hajat atau didalam hammam atau 
makan makanan, maka tidak ada dhaman di atasnya kerana tidak ada kecuaiannya. 

 
أَّ ا اْاُ وِدعُ  ََِلَنّ ُ اْاَ اِاُك َوأَّ ا اْاَوِدٌُي .   َِلْلُ وِدعِ اَِلْ تِْلدَادُ َوِاْلَوِدٌيِ ااّلدُّ  ًِ كُّ ِ َوْقتٍ .اْاُ ْكُي ااثّاِاُث اْاَ َوازُ 
عٌ  ِاْاِ ْفظِ  َوإَِّل . َوٌَْن َِ ً أَْ  ٌُقٌَّدَ َ َواُز ااّلدِّ ِاْلَوِدٌيِ  َِ ااٍَة ََل ٌَْلَزُ  ُ  ٌَِها اْاقَ ُو ُ : قَاَ  اْ ُ  اانِّقٌِب .  ََِلَنّ ُ ُ تَ َّلِ

  . َِإْ  َكاَ   َِ ااٍَة ٌُْندَُب  ٌَِها اْاقَ ُوُ   َااّلدُّ ِ ََلُف اْْلَْواَى إْ  اَْي ٌَْلَض  ِِ  اْاَ اِاكُ . َ ُلَي ااّلدُّ 
1404. Hukum ketiga : harus. Maka boleh mudhi‟ meminta balik dan boleh wadhi‟ 
memulangkan pada setiap waktu. Adapun mudhi‟ maka kerana dia pemilik, dan adapun 
wadhi‟ maka kerana dia sukarela dengan menyimpannya. Kata Ibnu Naqib : sayugia 
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bahawa dikaitkan harus memulangkan bagi wadhi‟ dengan keadaan tidak lazim dia 
menerimanya, jika tidak haram memulangkan. Maka jika dia pada keadaan yang sunat 
dia menerimanya maka memulangkan itu menyalahi utama jika pemilik tidak redha.  
 

 .َوتَْنفَِ ُخ  َِ ا تَْنفَِ ُخ  ِِ  اْاَوَكااَةُ ِ ْ  َ ْوِت أََ ِدِهَ ا أَْو ُ نُونِِ  أَْو إْغَ ائِِ  أَْو نَْ ِو ذَِاَك ِ ّ ا َ ّل  ٌَِها

1405. Terafasakh ia dengan apa yang terfasakh wakilan dengannya daripada 
mati seorang dari keduanya atau gilanya atau pitamnya atau umpama demikian itu 
daripada apa yang telah lalu pada wakilan. 

 
َ   ًِ ذَِاَك : َ اتَِ ةٌ  اَْو ادَّعى اْاَوِدٌُي تَلََف اْاَوِدٌعَِة َواَْي ٌَْذكُْل اَ ُ َ  َ ًا، أَْو ذََكَل اَ ُ َ  َ ًا َ ِفًٌّا َكَ ِلقٍَة ُصدِّ
ْ َ اعُ : قَاَ  اْ ُ  اْاُ ْنِذِل  . ٌَِِ ٌنِ ِ  نَعَْي، ٌَْلَزُ  ُ أَْ  ٌَْ ِلَف اَ ُ أَنَّها تَِلفَْت . َوََل ٌَْلَزُ  ُ  ٌََاُ  ااّ  َِب  ًِ اْْلَْواَى.  ِاإْلِ

ٌِْل تَْفِلٌطٍ  َ ِ .  
1406. Khatimah. Kalau wadhi‟ mendakwa binasa wadhi‟ah dan dia tidak 
menyebutkan apa-apa sebab baginya atau dia menyebutkan sebab yang tersulit 
baginya seperti kecurian dibenarkan dia pada demikian itu dengan sumpahnya. Kata 
Ibnu Munzir : dengan ijmak. Tidak lazim dia menerangkan sebab itu pada yang pertama. 
Na‟am, lazim dia bersumpah bahawa ia binasa dengan tidak ada kecuaian.  
 

َوإِْ  ذََكَل َ  َ ًا َظاِهًلا َكَ ِلٌٍ ،  َِإْ  عُِلَف اْاَ ِلٌُ  َوعُُ وُ  ُ َواَْي ٌُْ تََ ْ  َ ََلَ ةُ اْاَوِدٌعَِة َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  اْاُ ْقِلي 
َ   ََِل ٌَِ ٌٍ  ِْلَّ  َظاِهَل اْاَ اِ  ٌُْ نٌِِ  َعْ  اْاٌَِ ٌ ِ  أَّ ا إذَا اُْ تُِ َ  َ ََلَ تَُها  ِأَْ  َعّي َظاِهًلا ََل ٌَِقٌنًا  ٌََْ ِلُف . ُصدِّ

َ   ٌَِِ ٌنِِ  َِلْ تَِ اِ  َ ا ادَّعاهُ . َِلْ تَِ اِ  َ ََلَ تَِها َوإِْ  َ ِهَ  َ ا ادَّعاهُ ِ ْ  .  َِإْ  عُِلَف اْاَ ِلٌُ  دُوَ  عُُ وِ ِ  ُصدِّ
ٌِْ  ثُّي ٌَْ ِلُف َعلَى ااتّلَِف َِلْ تَِ اِ  أَنَّها اَْي تَتْلَْف  ِ ِ  َوََل ٌَُكلُّف اْا ٌَِّنَةُ َعلَى ااتّلَِف  ِِ  ِْلَنّ ُ . ااّظاِهِل طُوِاَب  ِ ٌَِّنٍَة َعلَ

 .ِ ّ ا ٌَْ فَى

1407. Jika dia menyebutkan sebab yang zahir seperti kebakaran, maka jika 
diketahui kebakaran itu dan umumnya dan tidak diihtimalkan selamat wadhiah itu 
sepertimana kata Ibnu Muqri dibenarkan dia tanpa sumpah kerana zahir keadaan itu 
memadakan dia dari sumpah. Adapun apabila diihtimalkan selamatnya dengan bahawa 
ia meratai pada zahir tidak pada yakin maka dia bersumpah kerana ihtimal selamatnya. 
Maka jika diketahui kebakaran itu tidak umumnya dibenarkan dia dengan sumpahnya 
kerana ihtimal apa yang dia dakwa. Jika dijahilkan apa yang dia dakwa dari apa yang 
zahir dituntut dia dengan keterangan di atasnya, kemudian dia bersumpah di atas 
binasanya kerana ihtimal bahawa ia tidak binasa dengannya. Tidak diberati dia dengan 
keterangan di atas binasa dengannya kerana ia daripada apa yang tersulit. 

 
َواَْو أَْودََع ُ َوَلقَةً َ ْكتُو ًا  ٌَِها اْاَ  ُّ اْاَ قَلُّ  ِِ  َكِ ائَِة ِدٌنَاٍل َوتَِلفَْت  ِتَْقِصٌِلِه َ ِ َ  قٌَِ تََها َ ْكتُو َةً َوأُْ َلةَ 
ٌَْ اِ ،  ِِ ََلِف َ ا اَْو أَتْلََف ثَْو ًا ُ َطّلًزا  َِإنّ ُ ٌَْلَزُ  ُ قٌَِ تُ ُ، َوََل ٌَْلَزُ  ُ أُْ َلةُ ااتّْطِلٌزِ   ِْلَّ  ،اْاِكتَا َِة َكَ ا قَااَ ُ ااّش

 .َو ُ أَْعلَيُ . ااتّْطِلٌَز ٌَِزٌدُ قٌَِ ةَ ااثّْوِب َغاِا ًا، َوََل َكذَِاَك اْاِكتَا َةُ  َِإنَّها قَْد تُْنِقُصَها
1408. Kalau seorang menaruhkan pada seorang lain sekeping kertas yang 
tertulis padanya hak yang diakui seperti seratus dinar dan ia binasa dengan 
kecuaiannya dia mendhaman nilai kertas itu dalam keadaan ia bertulisan dan upah 
tulisan itu sepertimana kata dua syeikh, bersalahan keadaan kalau dia membinasakan 
kain yang disulam maka tidak melazimi dia nilainya dan tidak melazimi dia upah 
sulamannya, kerana sulaman menambah nilai kain ghalibnya dan tidak seperti itu 
tulisan maka ia terkadang mengurangkannya. Wallahu a‟lam. 
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 ِكتَاُب  ٌََاِ  أَْ َكاِي اْافََلائِِض َواْاَوَصاٌَا
 

ٌِْلَها َهاِي اْاُ قَدَّلِة  َ َلَ َْت َعلَى َغ  . اْافََلائُِض َ ْ ُي  َِلٌَ ٍة  َِ ْعنَى َ ْفُلوَ ٍة أَْي ُ قَدَّلٍة ِاَ ا  ٌَِها ِ ْ  ااّ ِ
. أَْي قَدّْلتُْي، َوَشْلًعا نَِصٌٌب ُ قَدٌّل َشْلًعا ِاْلَواِلثِ  { َنِْصُف َ ا  ََلْ تُْي  } قَاَ  اّاُ تَعَااَى ،َواْافَْلُض اُ َةً ااتّْقِدٌلُ 

1409. Kitab keterangan hukum-hukum faraidh dan wasiat. “ََراِئض ” jamak 
 iaitu apa yang dikadarkan kerana apa yang sabit ”َمْفُرْوَض “ dengan makna ” َِرْيَض “
padanya daripada saham-saham yang dikadarkan. Maka dimenangkan ia ke atas 
selainnya. Fardhu itu pada lughah : takdir i.e mengkadarkan, firman Allah taala “maka 
setengah apa yang kamu fardhukan” iaitu kamu kadarkan, dan pada syara‟ : habuan 
yang dikadarkan pada syara‟ bagi waris. 
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 ِ ٌْ ْ َ اعِ آٌَاُت اْاَ َواِلٌِث َواْْلَْ  َاُل َكَ  َِل ااّصِ ٌَ  ًَ  } َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ أَْاِ قُوا اْافََلائَِض  ِأَْهِلَها  ََ ا  َِق
؟ أُِ ٌَب  ِأَنّ ُ ِالتّأِْكٌِد ِائََّل ٌُتََوّهَي أَنّ ُ ُ قَا ُِ  ( َلُ ٍ  )  َْعدَ ( ذََكٍل ) َ ا  َائِدَةُ ِذْكِل :  َِإْ  قٌَِ  . { ََِلَْواَى َلُ ٍ  ذََكٍل 

 ِ ًّ .   َْ  اْاُ َلادُ أَنّ ُ ُ قَا ُِ  اْْلُْنثَى،ااّص ِ
1410. Asal padanya sebelum ijmak beberapa ayat berkenaan orang-orang yang 
mempusakakan pusaka dan beberapa khabar seperti khabar dua kitab yang sahih 
“hendaklah kamu hubungkan fardhu-fardhu dengan ahlinya maka apa yang tinggal 
maka bagi lelaki yang terutama”. Maka jika dikatakan : apa faedah disebutkan “إير” 
selepas “رجل”? Aku jawab dengan bahawa ia untuk ta‟kid supaya tidak diwahamkan 
bahawa ia membetuli kanak-kanak, bahkan yang dikehendaki bahawa ia membetuli 
perempuan. 
 

اَْو اْقتََصَل َعلَى ِذْكِل ذََكٍل َكفَى،  ََ ا  َائِدَةُ ِذْكِل َلُ ٍ  َ عَ ُ ؟ أُِ ٌَب  ِأَْ  ََل ٌُتََوّهَي أَنّ ُ َعايٌّ َ ْ ُصوٌا :  َِإْ  قٌَِ  
َ اَ  دُوَ  اانَِّ اِء َواْاِك َاَل دُوَ  ااّصِ َالِ  ثُوَ  ااّلِ ْ ََلِي .َوَكاَ   ًِ اْاَ اِهِلٌِّة َ َواِلٌُث ٌَُوّلِ  َوَكاَ   ًِ اْ تِدَاِء اإْلِ

ْ ََلِي َواْاِهْ َلةِ  ٌِْ  َواْْلَْقَل ٌَِ ، ، ِاْاَ ْلِف َواانُّْصَلِة ثُّي نُِ َخ  َتََواَلثُوا  ِاإْلِ  ثُّي نُِ َخ  ََكانَْت اْاَوِصٌّةُ َواِ  َةً ِاْلَواِادَ
ًْ اْاَ َواِلٌثِ  ٌِْ  َوَ لَّي . ثُّي نُِ َخ  ِ ٌَتَ إّ  اّاَ أَْعَطى كُّ  ِذي َ ّ ٍ َ قّ ُ أَََل ََل  }:  َلَّ ا نََزاَتَا قَاَ  َصلّى اّاُ َعلَ

.  {َوِصٌّةَ ِاَواِلٍث 
1411. Maka jika dikatakan : kalau dia menghadkan di atas menyebutkan “إير” 
nescaya memada, maka apa faedah menyebutkan “رجل” besamanya? Aku jawab 
dengan bahawa tidak diwahamkan bahawa ianya umum lagi khusus, dan adalah pada 
masa jahiliyah para pewaris mewariskan lelaki tidak perempuan dan yang dewasa tidak 
yang kecil, dan adalah pada permulaan islam dengan janji setia dan tolong-menolong97 
kemudian dinasakhkan maka mereka waris mewarisi dengan Islam dan hijrah, 
kemudian dinasakhkan maka adalah wasiat wajib bagi dua ibu bapa dan kerabat, 
kemudian dinasakhkan dengan dua ayat pewaris, maka tatkala keduanya turun sabda 
nabi s.a.w.m “sungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang punya hak akan 
haknya, jaga-jaga! tidak ada wasiat bagi waris”. 
 

- أَْي ِعْلَي اْافََلائِِض - تَعَلُّ وا اْافََلائَِض َوَعلُِّ وهُ  }: ِ ْنَها . َواْشتُِهَلْت اْْلَْ  َاُل  ِاْاَ ّثِ َعلَى تَْعِلٌِ َها َوتَعَلُِّ َها
اانّاَس  َِإنًِّ اْ ُلٌؤ َ ْق ُوٌض، َوإِّ  َهذَا اْاِعْلَي َ ٌُْق َُض َوتَْظَهُل اْاِفتَُ  َ تّى ٌَْ تَِلَف اثْنَاِ   ًِ اْافَِلٌَ ِة،  َََل ٌَِ دَاِ  

تَعَلُّ وا اْافََلائَِض  َِإنّ ُ ِ ْ  ِدٌنِكُْي َوإِنّ ُ نِْصُف اْاِعْلِي َوإِنّ ُ أَّوُ  ِعْلٍي ٌُْنَزعُ ِ ْ  أُّ تًِ } : َوِ ْنَها . {َ ْ  ٌَْقِ ً  ٌَِها 
.} 

1412. Masyhur khabar-khabar dengan galakkan mengajarkan dan 
mempelajarinya. Daripadanya “belajarlah faraidh dan ajarilah ia -iaitu ilmu faraidh- 
kepada orang ramai, maka sungguhnya aku akan digenggam dan sungguhnya ilmu ini 
akan digenggam dan zahir fitnah-fitnah hingga berselisih faham dua orang pada satu 
fardhu maka keduanya tidak mendapati orang yang menghukum padanya”. 
Daripadanya “belajarlah faraidh maka ia sebahagian dari ugama kamu dan ianya 
setengah ilmu, dan sungguhnya ia ilmu pertama yang dicabut dari umat ku”. 
 

ٌِْ  َ ااَةُ َ ٌَاٍة َوَ ااَةُ َ ْوتٍ  ًَ نِْصَف اْاِعْلِي ِْلَّ  ِاْ ِْنَ اِ  َ ااَتَ : َوقٌَِ  .  َوِاكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا أَْ َكاٌي تَُ صُّ ُ ،َوإِنَّ ا  ُّ ِ
ْنفِ  اانِّْصفُ  . َوآَ ُل ُ ثٍْ   ِاَاِّذي كُْنت أَْصنَيُ * إذَا ِ تُّ َكاَ  اانّاُس نِْصفَاِ  َشاِ ٌت : قَاَ  ااّشاِعُل .  َِ ْعنَى ااّصِ

1413. Hanyalah dinamakan ia dengan setengah ilmu kerana manusia itu dua 
keadaannya keadaan hidup dan keadaan mati dan bagi setiap dari keduanya ada 
hukum-hukum yang khusus dengannya. Dikatakan : setengah itu dengan makna satu 

                                                 
97

. seperti seorang berkata : darah ku darah mu dan keselamatan ku keselamatan mu dan kehormatan ku kehormatan 

mu, dan kamu mewarisi aku dan aku mewarisi aku dan kamu menolong aku dan aku menolong aku. 
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cabang. Kata penyair : apabila aku mati adalah manusia dua bagai, yang mencerca dan 
satu lagi yang memuji dengan sebab perkara yang aku buat.  
 

ْلَث ٌَتََوقُّف َعلَى ثَََلثَِة أُُ وٍل   . ُوُ ودُ أَْ  َا ِِ  َوُوُ ودُ شُُلوِطِ  َواْنتِفَاِء َ َوانِِع ِ : َواْعلَْي أَّ  اإْلِ
1414. Ketahuilah bahawa pusaka itu terhenti di atas tiga perkara : ujud sebabnya 
dan ujud syarat-syaratnya dan ternafi penegah-penegahnya.  
 

ْ ََليِ :  َأَّ ا أَْ  َا ُ ُ  َأَْل َعَةٌ   . قََلا َةٌ َونَِكاٌح َوَوََلٌء َوِ َهةُ اإْلِ

1415. Maka adapun sebab-sebabnya maka empat : kerabat dan nikah dan wala‟ 
dan pihak islam.  
 

ًٌْ ا أَْل َعَةٌ  ِث أَْو إْاَ اقِِ   ِاْاَ ْوتَى ُ ْكً ا َكَ ا  ًِ ُ ْكِي اْاقَاِ ً  َِ ْوِت اْاَ ْفقُوِد : َوشُُلوطُ ُ أَ تََ قُُّ  َ ْوِت اْاُ َوّلِ
ثِِ  َواَْو  ِلَْ َظٍة، َوَ ْعِل َةُ إْدََلئِِ  ِاْلَ ٌِِّت  ِقََلا ٍَة أَْو نَِكاحٍ أَْو َوََلٍء  اْ تَِهادًا، َوتََ قُِّ  َ ٌَاِة اْاَواِلِث  َْعدَ َ ْوِت ُ َوّلِ

 .َواْاِ َهِة اْاُ ْقتَِ ٌَِة ِاْ ِْلِث تَْفِصٌَلً 

1416. Syarat-syaratnya juga empat : tahkik kematian pewaris atau dihubungkan 
dia dengan kematian pada hukum seperti mana pada hukuman qadhi dengan kematian 
orang yang hilang dengan ijtihad, dan tahkik hidup waris selepas mati pewarisnya 
walaupun dengan sedetik, dan diketahui terjulurnya dari mayat dengan kerabat atau 
nikah atau wala‟ dan pihak yang menghukumkan pusaka di atas jalan tafsil. 
 

ًٌْ ا أَْل َعَةٌ َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  اْاَهائِِي  ًِ َشْلحِ َكا ٌَِتِِ   ِ : َواْاَ َوانُِي أَ ًّ ٌِ  َواادُّوِل اْاُ ْكِ  ، َواْاقَتُْ ، َواْ تََِلُف اادِّ  .ااّلِ ُّ
.   ٌََثْ ُُت نََ ُب اَِلْ ِ  َوََل ٌَِلثُ ،َوهَُو أَْ  ٌَْلَزَي ِ ْ  تَْوِلٌِث َشْ ٍا َعدَُي تَْوِلٌثِِ  َكأَخٍ أَقَّل  ِاْ ٍ  ِاْلَ ٌِّتِ 

1417. Penegah-penegahnya juga empat sepertimana kata Ibnu Haim didalam 
Syarah Kafiahnya. Kehambaan dan pembunuhan dan kelainan ugama dan putaran 
hukum, iaitu bahawa lazim dari mewariskan seorang oleh tidak mewariskannya seperti 
saudara lelaki yang mengakui ada anak lelaki bagi mayat, maka sabitlah nasab anak 
lelaki itu serta dia tidak mewarisi. 
 

َ اِ   )ِ ْنِس  (َواْاَواِلثُوَ  ِ ْ   ) ِ ْنُهْي اثْنَاِ  ِ ْ  أَْ فَِ  .  َِطِلٌِ  اَِلْ تَِصالِ  (َعَشَلةٌ  )ِاٌَْدُ َ   ٌِِ  ااّصِ ٌُل  (ااّلِ
.  ِفَتْحِ اْافَاِء َعلَى اْْلَْ َصحِ، أَْي نََز َ  (اَِلْ ُ  َواْ ُ  اَِلْ ِ  َوإِْ  َ فََ   )اانَّ ِب، َوهَُ ا 
 (اْْلَُخ  )هُْي  (َو  )َوأَْل َعَةٌ ِ ْ  اْاَ َواِشً . (َوإِْ  َعََل  )أَ ُو اْْلَِب  (اْْلَُب َواْاَ دُّ  )هَُ ا  (َو  )َواثْنَاِ  ِ ْ  أَْعََلهُ 

ٌِْ  أَْو ِ ْ  أََ ِدِهَ ا  ٌِْ  أَْو ِْلٍَب  َقَْط ِاٌَْ ُلَا اْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلُّيِ  َََل ٌَِلُث ِْلَنّ ُ ِ ْ   (َواْ نُ ُ  )ِْلَ ََو أَْي اْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلَ ََو
ٌِْ  أَْو ِْلٍَب  َقَْط ِاٌَْ ُلَا اْاعَيُّ  (َواْاعَيُّ  )أَْي َوإِْ  َ فََ  اْْلَُخ اْاَ ْذكُوُل َواْ نُ ُ  (َوإِْ  تََلاَ ٌَا  )ذَِوي اْْلَْلَ اِي  ِْلَ ََو

. أَْي اْاعَيُّ اْاَ ْذكُوُل َواْ نُ ُ  (َوإِْ  تَ َاَعدَا  )أَْي اْاعَيُّ اْاَ ْذكُوُل  (َواْ نُ ُ  )ِاَْلُّيِ  َََل ٌَِلُث ِْلَنّ ُ ِ ْ  ذَِوي اْْلَْلَ اِي 
ٌُْث ٌَْنتَِهً ِه إاَى َ  ٌَْ  اْاقَِلٌِب َكعَّيِ اْاَ ٌِِّت َواْا َِعٌِد َكعَّيِ أَ ٌِِ  َوَعّيِ َ دِّ .  َوَكذَِاَك اْ نُ ُ .َواْاَ ْعنَى أَنّ ُ ََل  َْلَ   ًِ اْاعَّيِ  َ

1418. (Waris-waris dari) jenis (lelaki) supaya masuk padanya yang kecil 
(sepuluh) dengan jalan ringkas. Daripada mereka itu  
dua dari titihan yang bawah, iaitu  

 (anak lelaki dan anak lelaki bagi anak lelaki sekalipun terkebawah) iaitu 
menurun.  
dan dua dari titihan yang atas, iaitu  

 (bapa dan datuk), bapa bagi bapa (sekalipun terke atas),  
dan empat dari tepi-tepi titihan iaitu  

 (saudara lelaki) seibu sebapa atau dari seorang dari keduanya,  

 (dan anak lelakinya) iaitu anak lelaki bagi saudar lelaki seibu sebapa atau 
sebapa sahaja, supaya keluar anak lelaki bagi saudara lelaki seibu, maka dia tidak 
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mewarisi kerana dia daripada zawil arham (sekalipun terkebawah) saudara lelaki yang 
disebutkan itu dan anak lelakinya,  

 (dan bapa saudara) seibu sebapa atau sebapa sahaja, supaya keluar bapa 
saudara seibu maka dia tidak mewarisi kerana dia daripada zawil arham,  

 (dan anak lelakinya) iaitu bapa saudara yang tersebut itu (sekalipun keduanya 
jauh) iaitu bapa saudara yang disebutkan itu dan anak lelakinya. Maknanya tidak ada 
beza pada bapa saudara itu di antara yang dekat seperti bapa saudara mayat dan yang 
jauh seperti bapa saudara bapanya dan bapa saudara datuknya hingga seterusnya. 
Begitu juga anak lelakinya. 
 

ٌِْل اانَّ بِ  َوٌُْطلَُ  َعلَى نَْ ِو ِعْشِلٌَ  . (َواْاَ ْواَى  )َواَْو  ًِ ِعدٍّة َلْ ِعٌٍّة،  (ااّزْوُا  )هَُ ا  (َو  ) .َواثْنَاِ   ِ َ
ْعتَاُ  أَْو َوِلَث  ِِ   َََل ٌَِلدُ .  َِكْ ِل ااتّاءِ  (اْاُ ْعتُِ   )اْاُ َلادُ ِ ْنَها هُنَا ااّ ٌِّدُ . َ ْعنًى َواْاُ َلادُ  ِِ  َ ْ  َصدََل ِ ْن ُ اإْلِ

. َعلَى اْاَ ْصِل  ًِ اْاعََشَلِة َعَص َةُ اْاُ ْعتِِ  َوُ ْعتِِ  اْاُ ْعتِ ِ 
1419. Dua dengan tidak ada nasab. Mereka itu (suami) walaupun didalam „iddah 
raj‟ie, (dan maula). Dituturkan ia ke atas kadar dua puluh makna. Yang dikehendaki 
daripadanya disini adalah penghulu hamba (yang memerdekakan hambanya). Yang 
dikehendaki dengannya adalah orang yang keluar darinya pembebasan hamba atau 
orang yang mewarisi dengan sebabnya. Maka ia tidak datang ke atas had waris pada 
sepuluh. 
 

َ اِ  َ ْ َ ةَ َعَشَل  اْْلَُب َوأَ ُوهُ َوإِْ  َعََل، َواَِلْ ُ  َواْ نُ ُ َوإِْ  : َوَطِلٌُ  اْا َْ ِط هُنَا أَْ  ٌُقَاَ  اْاَواِلثُوَ  ِ ْ  ااّلِ
ٌِْ ، َواْاعَيُّ  ، َواْ ُ  اْْلَخِ ااّشِقٌِ ، َواْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلَِب، َواْاعَيُّ ِْلَ ََو َ فََ ، َواْْلَُخ ااّشِقٌُ ، َواْْلَُخ ِاَْلَِب، َواْْلَُخ ِاَْلُّيِ

ٌِْ ، َواْ ُ  اْاعَّيِ ِْلٍَب، َوااّزْوُا، َواْاُ ْعتِ ُ   .ِْلٍَب، َواْ ُ  اْاعَّيِ ِْلَ ََو

1420. Jalan panjang disini bahawa dikatakan : waris-waris dari kalangan lelaki 
lima belas. Bapa dan bapanya sekalipun terke atas, dan anak lelaki dan anak lelakinya 
sekalipun terkebawah, dan saudara lelaki seibu sebapa i.e syaqiq dan saudara lelaki 
sebapa dan saudara lelaki seibu, dan anak lelaki saudara lelaki syaqiq dan anak lelaki 
saudara lelaki sebapa dan bapa saudara seibu sebapa dan bapa saudara sebapa dan 
anak lelaki bapa saudara seibu sebapa dan anak lelaki bapa saudara sebapa dan suami 
dan lelaki yang memerdekakan hamba. 
 

ٌِ  َعلَى اْاُ َوّ دَِة  َِطِلٌِ   (َ ْ ٌي  )ِاٌَْدُ َ   ٌِِهّ  ااّصِ ٌَلةُ  (اانَِّ اِء  )ِ ْنِس  (َواْاَواِلثَاُت ِ ْ   )  ِتَْقِدٌِي ااّ ِ
. (َوإِْ  َ فَلَْت  )، َو ًِ  َْعِض اانَُّ خِ (اْا ِْنُت َو ِْنُت اَِلْ ِ   ) ِ ْنُهّ  ثِْنتَاِ  ِ ْ  أَْ فَِ  اانَّ ِب، َوهَُ ا .اَِلْ تَِصالِ 

ًٌْ ا َوَصَوا ُ ُ َوإِْ  َ فََ   َِ ْذِف اْاُ ثَنّاِة، إْذ اْافَاِعُ  َ ِ ٌٌل ٌَعُودُ َعلَى اْاُ َ اِف . َوهَُو  ًِ  َْعِض نَُ خِ اْاُ َ ّلِل أَ
ٌِْ ، أَْي َوإِْ  َ فََ  اَِلْ ُ   َِإّ   ِْنتَ  تَِلثُ  ْلِث َوهَُو َ َطأٌ . إاَ ي إاَى دُُ وِ   ِْنِت  ِْنِت اَِلْ ِ   ًِ اإْلِ َوإِثْ َاُت اْاُ ثَنّاِة ٌَُؤدِّ

.   َتَأَّ ْل ُ 
1421. (Waris-waris dari) jenis (perempuan), supaya masuk pada mereka itu 
perempuan yang kecil, (tujuh) dengan jalan ringkas. Daripada mereka itu dua dari 
titihan yang bawah. Keduanya (anak perempuan dan anak perempuan bagi anak 
lelaki). Pada sebahagian naskhah-naskhah (“ َ فَلَتْ  َوإِ ْ  ” i.e sekalipun terkebawah). 
Ianya juga sabit pada sebahagian naskhah-naskhah Muharrar. Yang betulnya “ َسفَلَ  َوِ نْ  ” 
dengan hazaf ta‟, kerana fa‟elnya adalah dhamir yang kembali ke atas mudhaf ilaih, iaitu 
sekalipun anak lelaki itu terkebawah maka anak perempuannya mewarisi. Mensabitkan 
ta‟ itu membawa kepada masuk anak perempuan bagi anak perempuan bagi anak lelaki 
pada pusaka yang mana ia salah. Maka hendaklah kamu mengamatinya.  
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 ََ َلَا . (َوإِْ  َعلَْت  ) ،اْاُ ْدِاٌَةُ  َِواِلٍث َكأُّيِ اْْلَِب َوأَّيِ اْْلُيِّ  (اْْلُيُّ َواْاَ دّةُ  )هَُ ا  (َو  )َوثِْنتَاِ  ِ ْ  أَْعلَى اانَّ ِب 
  . ِاْاُ ْدِاٌَِة  َِواِلٍث أُيُّ أَ ًِ اْْلُّيِ  َََل تَِلثُ 

1422. Dua orang perempuan dari titihan yang atas. Keduanya (ibu dan nenek) 
yang menjulur dari yang mewarisi seperti emak bapa dan emak emak, (sekalipun terke 
atas). Maka keluar dengan yang menjulur dari yang mewarisi oleh ibu bagi bapa ibu 
maka dia tidak mewarisi.  
 

ًَ  (َو  )َوَواِ دَةٌ ِ ْ  اْاَ َواِشً  ٌِْ  أَْو ِ ْ  أََ ِدِهَ ا (اْْلُْ ُت  )ِه  .ِْلَ ََو

1423. Seorang perempuan dari tepi-tepi titihan iaitu (saudara perempuan) seibu 
sebapa atau dari seorang dari keduanya. 
 

ٌِْل اانَّ بِ  .  َِكْ ِل اْاُ ثَنّاةِ  (اْاُ ْعتِقَةُ  )ااّ ٌِّدَةُ  (و  )َواَْو  ًِ ِعدٍّة َلْ ِعٌٍّة،  (ااّزْوَ ةُ  )هَُ ا  (َو  ) ،َواثْنَتَاِ   ِ َ
ًَ َ ْ  َصدََل ِ ْنَها اْاِعتُْ  أَْو َوِلثَْت  ِِ ، َكَ ا َ لّ  . َوِه

1424. Dua orang perempuan dengan tidak ada titihan. Keduanya (isteri) 
walaupun didalam iddah raj‟ie (dan) penghulu (yang memerdekakan hamba), iaitu 
perempuan yang memerdekakan hamba atau mewarisi dengan sebabnya sepertimana 
yang telah lalu. 

 
َواْ تِْعَ ااَُها  ًِ  َاِب : اْْلَْ َصُح أَْ  ٌُقَاَ   ًِ اْاَ ْلأَِة َزْوٌا، َوااّزْوَ ةُ اُ َةٌ َ ْلُ وَ ةٌ، قَاَ  اانَّوِويُّ : تَْن ٌِ ٌ 

ٌِْ  اْنتََهى ٌَْ  ااّزْوَ  ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ ٌَْ تَْعِ ُ   ًِ ِع َاَلتِِ  . اْافََلائِِض ُ تَعٌٌَِّ  ِاٌَْ ُصَ  اْافَْلُ   َ ًُّ َلِ  َوااّشا ِِع
.  اْاَ ْلأَةَ َوهَُو َ َ  ٌ 

1425. Tanbih. Yang lebih fasih dikatakan pada perempuan “ْوج َ”, dan “ ْوَج َ” itu 
lughah yang dhaif. Kata Nawawi : penggunaannya pada bab faraidh tertentu supaya 
terhasil beza di antara dua suami isteri. Intaha. Syafi‟e r.a mengunakan pada ibaratnya 
 .yang mana ianya elok ”َمْرأَة“
 

اْْلُيُّ، َواْاَ دّةُ ِاَْلَِب، َواْاَ دّةُ ِاَْلُّيِ َوإِْ  َعلَتَا، : اْاَواِلثَاُت ِ ْ  اانَِّ اِء َعْشَلةٌ : َوَطِلٌُ  اْا َْ ِط هُنَا أَْ  ٌُقَاَ  
، َوااّزْوَ ةُ َواْاُ ْعتِقَةُ  . َواْا ِْنُت َو ِْنُت اَِلْ ِ  َوإِْ  َ فََ ، َواْْلُْ ُت ااّشِقٌقَةُ، َواْْلُْ ُت ِاَْلَِب، َواْْلُْ ُت ِاَْلُّيِ

1426. Jalan panjang lebar disini bahawa dikatakan : waris-waris dari kalangan 
perempuan itu sepuluh : ibu dan nenek dari bapa dan nenek dari ibu sekalipun 
keduanya terke atas, dan anak perempuan dan anak perempuan bagi anak perempuan 
bagi anak* lelaki sekalipun dia* terkebawah, dan saudara perempuan seibu sebapa dan 
saudara perempuan sebapa dan saudara perempuan seibu, dan isteri dan perempuan 
yang memerdekakan hamba.  
 

 ِْلَنُّهْي ،اْْلَُب، َواَِلْ ُ ، َوااّزْوُا  َقَطْ :  َوََل ٌَكُوُ  إَّل َواْاَ ٌُِّت أُْنثَى، َوِلَث ِ ْنُهْي ثَََلثَةٌ ، َلَْو اْ تََ َي كُ ُّ ااذُّكُوِل  َقَطْ 
ْ َ اعِ  َاْ ُ  اَِلْ ِ   ِاَِلْ ِ  َواْاَ دُّ  ِاْْلَبِ . ََل ٌُْ َ  ُو َ  ًَ َ ْ ُ وٌب  ِاإْلِ ًْ َعَشَل ِْلَّ  . َوَ ْ   َِق َوتَِصحُّ َ ْ أَاَتُُهْي ِ ْ  اثْنَ

ْ ُي َوِاَْلَِب اا ُّدُُس َوِاَِلْ ِ  اْا َاقًِ.  ٌَِها ُل ُعًا َو ُدًُ ا  .ِالّزْواِ االُّ

1427. Maka kalau berhimpun semua lelaki-lelaki sahaja yang mana tidak ujud ia 
melainkan mayat itu perempuan mewarisi daripada mereka itu tiga orang : bapa dan 
anak lelaki dan suami sahaja kerana mereka itu tidak dihijab sementara yang tinggal 
lagi dihijab, dengan ijmak. Maka anak lelaki bagi anak lelaki dihijab dengan anak lelaki 
dan datuk dengan bapa. Sah masaalah mereka dari dua belas kerana sabit padanya 
satu perempat dan satu perenam. Bagi suami satu perampat, bagi bapa satu perenam 
dan bakinya bagi anak lelaki. 
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نَاِث  َقَطْ  ًَ اْا ِْنُت َو ِْنُت اَِلْ ِ  َواْْلُيُّ ،أَْو اْ تََ َي كُ ُّ اإْلِ  َوََل ٌَكُوُ  إَّل َواْاَ ٌُِّت ذََكٌل،  َاْاَواِلُث ِ ْنُهّ  َ ْ ٌس، َوِه
ٌِْ  َوااّزْوَ ةُ  نَاِث َ ْ ُ وٌب . َواْْلُْ ُت ِْلَ ََو اْاَ دّةُ  ِاْْلُّيِ َواْْلُْ ُت ِاَْلُّيِ  ِاْا ِْنِت َوكُ ٌّ ِ ْ  اْْلُْ ِت : َواْا َاقًِ ِ ْ  اإْلِ

َوتَِصحُّ َ ْ أَاَتُُهْي . ِاَْلَِب َواْاُ ْعتِقَِة  ِااّشِقٌقَِة ِاَكْونَِها َ َي اْا ِْنِت َو ِْنِت اَِلْ ِ  َعَص َةً تَأُْ ذُ اْافَاِ َ  َعْ  اْافُُلوِض 
ِ ْ  أَْل َعٍَة َوِعْشِلٌَ  ِْلَّ   ٌَِها  ُدًُ ا َوثُُ نًا، ِاَْلُّيِ اا ُّدُُس َوِالّزْوَ ِة ااثُُّ ُ  َوِاْل ِْنِت اانِّْصُف، َوِا ِْنِت اَِلْ ِ  

 .اا ُّدُُس َوِاَْلُْ ِت اْا َاقًِ َوهَُو َ ْهيٌ 

1428. atau berhimpun semua perempuan-perempuan sahaja, yang mana ia tidak 
ujud melainkan mayat itu lelaki, maka yang mewarisi dari kalangan mereka lima orang : 
anak perempuan dan anak perempuan bagi anak lelaki dan ibu dan saudara perempuan 
seibu sebapa dan isteri. Baki waris-waris perempuan dihijab : nenek dengan emak dan 
saudara perempuan seemak dengan anak perempuan, dan setiap dari saudara 
perempuan sebapa dan mu‟tiqah dengan saudara perempuan seibu sebapa kerana dia 
bersama dengan anak perempuan dan anak perempuan dari anak lelaki adalah „asabah 
yang mengambil apa yang lebih dari fardhu-fardhu. Sah masaalah mereka dari dua 
puluh empat kerana sabit padanya satu perenam dan satu perlapan. Bagi emak satu 
perenam dan bagi isteri satu perlapan dan bagi anak perempuan setengah dan bagi 
anak perempuan dari anak lelaki satu perenam dan bagi saudara perempuan bakinya 
iaitu satu saham. 
 

نَاِث إَّل ااّزْوَ ةَ  نَاِث  ِأَْ  اْ تََ َي كُ ُّ ااذُّكُوِل َوكُ ُّ اإْلِ ٌِْ  ااذُّكُوِل َواإْلِ ْنفَ أَْو اْ تََ َي ااِّذٌَ  ٌُْ ِكُ  اْ تَِ اعُُهْي ِ ْ  ااّصِ
نَاِث َوكُ ُّ ااذُّكُوِل إَّل ااّزْوَا  َِإنّ ُ اْاَ ٌِّتُ  ٌِْ  اَِلْ ُ  َواْْلَ ََواِ  ، َِإنَّها اْاَ ٌِّتَةُ، أَْو كُ ُّ اإْلِ  َوِلَث ِ ْنُهْي  ًِ اْاَ ْ أَاَتَ

ٌُْث اْاَ ٌُِّت ااّزْوُا، ِاَ ْ  ِِهْي َ ْ  َعدَاهُيْ   َ ًَ ٌُْث اْاَ ٌُِّت ااّزْوَ ةُ، َوِه ٌِْ  َوهَُو ااّزْوُا َ   .َواْا ِْنُت َوأََ دُ ااّزْوَ 

1429. atau berhimpun orang-orang yang boleh berhimpun dari dua kumpulan itu, 
para lelaki dan para perempuan, dengan bahawa berhimpun semua lelaki-lelaki dan 
semua perempuan-perempuan melainkan isteri kerana dia mayat, atau semua para 
perempuan dan semua para lelaki melainkan suami kerana dia mayat, mewarisi dari 
kalangan mereka pada dua masaalah ini oleh anak lelaki dan dua ibu bapa dan anak 
perempuan dan seorang dari dua suami isteri iaitu suami sekira-kira mayat itu isteri dan 
isteri sekira-kira mayat itu suami, kerana mereka ini menghijab waris yang selain 
mereka. 
 

ٌَْ  اَِلْ ِ  َواْا ِْنِت  ْ ُي ثَََلثَةٌ، َواْا َاقًِ َوهَُو َ ْ َ ةٌ  َ ٌِْ  اا ُّدَُ اِ  أَْل َعَةٌ َوِالّزْواِ االُّ ًْ َعَشَل ِاَْلَ ََو  َاْْلُواَى ِ ْ  اثْنَ
ًْ َعَشَل تَْ لُُغ ِ تّةً َوثَََلثٌَِ  َوِ ْنَها تَِصحُّ . أَثََْلثًا َوََل ثُلَُث اَ ُ َصِ ٌحٌ  .   َتُْ َلُب ثَََلثَةٌ  ًِ اثْنَ

1430. Maka masaalah yang pertama dari dua belas. Bagi dua ibu bapa satu 
perenam iaitu empat, dan bagi suami satu perempat iaitu tiga, dan bakinya iaitu lima di 
antara anak lelaki dan anak perempuan dalam keadaan tiga bahagian. Tidak ada satu 
pertiga bagi tiga bahagian itu yang sahih maka didharabkan tiga itu pada dua belas 
yang menghasilkan tiga puluh enam yang mana darinya sah masaalah ini.  
 

ٌِْ  اا ُّدَُ اِ  َواْا َاقًِ َوهَُو ثَََلثَةَ َعَشلَ  ٌَْ  اَِلْ ِ   َوااثّانٌَِةُ أَْصلَُها أَْل َعَةٌ َوِعْشُلوَ  ِالّزْوَ ِة ااثُُّ ُ  َوِاَْلَ ََو َ 
ٌِْ  َوَ ْ ِعٌَ ، َوِ ْنَها تَِصحُّ   .َواْا ِْنِت أَثََْلثًا َوََل ثُلَُث اَ ُ َصِ ٌٌح،  َتُْ َلُب ثَََلثَةٌ  ًِ أَْل َعٍَة َوِعْشِلٌَ  تَْ لُُغ اثْنَ

1431. Masaalah kedua asalnya dua puluh empat, bagi isteri satu perlapan, dan 
bagi dua ibu bapa dua perenam, dan bakinya iaitu dua puluh tiga di antara anak lelaki 
dan anak perempuan dalam keadaan tiga bahagian, dan tidak ada satu pertiga bagi tiga 
bahagian itu yang sahih, maka didharabkan tiga pada dua puluh empat menghasilkan 
tujuh puluh dua, yang mana daripadanya sah masaalah ini. 
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 َوَ ْ  قَاَ   ِااّلدِّ ََل ٌَْ تَثْنًِ إَّل .كُ ُّ َ ْ  اْنفََلدَ ِ ْ  ااذُّكُوِل َ اَز َ ِ ٌَي ااتِّلَكِة إَّل ااّزْوَا َواْْلََخ ِاَْلُيِّ : َ ا ِطٌ 
نَاِث ََل ٌَُ وُز َ ِ ٌَي اْاَ اِ  إَّل اْاُ ْعتِقَةَ   َوَ ْ  قَاَ   ِااّلدِّ ََل ٌَْ تَثْنًِ ِ ْ  َ ْوِز َ ِ ٌيِ .ااّزْوَا َوكُ ُّ َ ْ  اْنفََلدَ ِ ْ  اإْلِ

. اْاَ اِ  إَّل ااّزْوَ ةَ 
1432. Dhabit. Orang yang sendirian daripada waris-waris lelaki mencapai semua 
peninggalan melainkan suami dan saudara lelaki seibu, dan mereka yang berpendapat 
dengan “memulangkan”98 tidak mengecualikan melainkan suami. Orang yang sendirian 
daripada waris-waris perempuan tidak mencapai semua harta melainkan mu‟tiqah dan 
mereka yang berpendapat dengan “memulangkan” tidak mengecualikan dari mencapai 
semua harta melainkan isteri. 
 

ٌَْس  ِِذي  َْلٍض َوََل  .تَْن ٌِ ٌ  ٌِْلِه أَّ  ذَِوي اْْلَْلَ اِي ََل ٌَِلثُوَ ، َوهُْي كُ ُّ قَِلٌٍب اَ قَْد عُِلَي ِ ْ  َكََلِي اْاُ َصنِِّف َك َ
 َوأَْوََلدُ ،َعَص ٍَة َوهُْي أََ دَ َعَشَل ِصْنفًا َ دٌّ َوَ دّةٌ َ اقَِطاِ  َكأَ ًِ أُّيٍ َوأُّيِ أَ ًِ أُّيٍ َوإِْ  َعلٌََا، َوَهذَاِ  ِصْنٌف َواِ دٌ 

ٌِْ  أَْو ِْلٍَب أَْو ِْلُّيٍ َوأَْوََلدُ أََ َواٍت َكذَِاَك، َو َنُو إْ َوٍة ، َنَاٍت ِاُصْلٍب أَْو َِلْ ٍ  ِ ْ  ذُكُوِل َوإِنَاثٍ   َو َنَاُت إْ َوٍة ِْلَ ََو
، َوَعّ اٌت  ِااّلْ يِ، َوأَْ َواٌ  َوَ اََلٌت،  ٌِْ  أَْو ِْلٍَب أَْو ِْلُّيِ ِْلُّيِ َوَعّيٍ ِْلُّيِ أَْي أَُ و اْْلَِب ِْلُِ ْ ، َو َنَاُت أَْعَ اٍي ِْلَ ََو

. َوُ ْداُوَ   ِِهْي أَْي  َِ ا َعدَا اْْلَّوِ  إْذ اَْي ٌَْ َ   ًِ اْْلَّوِ  َ ْ  ٌُْدِاً  ِ ِ 
1433. Tanbih. Sungguh telah diketahui dari kalam musannif seperti orang lain 
bahawa zawil arham tidak mewarisi. Mereka itu setiap kerabat dekat yang tidak 
mempunyai fardhu dan „asabah. Mereka itu sebelas kelompok :  

 datuk dan nenek yang gugur seperti bapa emak dan emak bapa emak sekalipun 
keduanya terke atas, dua ini adalah kelompok yang satu,  

 dan anak bagi anak perempuan sulbi99 atau anak perempuan bagi anak lelaki 
daripada yang lelaki dan perempuan,* 

 dan anak perempuan bagi saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa atau seibu 

 dan anak-anak saudara perempuan seperti demikian itu, 

 dan anak-anak saudara lelaki seibu 

 dan bapa saudara seibu iaitu saudara bapa dari ibunya  

 dan anak perempuan bagi bapa saudara seibu sebapa atau sebapa atau seibu, 

 dan emak saudara 

 dan bapa saudara sebelah emak 

 dan emak saudara sebelah emak, 

 dan orang yang menjulur dengan mereka iaitu dengan apa yang selain yang 
pertama kerana tidak kekal pada yang pertama itu orang yang menjulur dengannya.  
 

ٌِْت اْاَ اِ  َواَْي ٌَكُْ  َعَص َةٌ َوََل ذُو  َْلٍض ُ ْ تَْ َلٍ   ٌِْت اْاَ اِ ،  َِإذَا اَْي ٌَْ تَِقْي أَْ ُل  َ َوَ َ  ُّ َهذَا إذَا اْ تَقَاَي أَْ ُل  َ
. َوِلَث ذَُوو اْْلَْلَ اِي َكَ ا َصّ َ  ُ  ًِ ااّزَوائِدِ 

 
1434. Tempat zawil arham tidak mewarisi adalah apabila betul urusan baitul mal, 
maka apabila tidak betul urusan baitul mal dan tidak ada „asabah dan tidak orang yang 
punya fardhu yang menghabisi zawil arham itu mewarisi sepertimana yang disahkan 
didalam Zawaid. 
 

                                                 
98

. memulangkan yang lebih kepada kadar saham-saham sepertimana pada anak perempuan dan anak perempuan 

bagi anak lelaki, asal masaalah mereka dari enam dan kembali kepada empat. 
99

. anak betul - anak sendiri, mengeluarkan anak bagi anak iaitu cucu kerana bahasa didalam arab mereka itu 

dikirakan anak diatas jalan majaz. 
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ٌِْفٌِّة تَْوِلٌثِِهْي َ ْذَه َا ِ   أََ دُهَُ ا َوهَُو اْْلََصحُّ َ ْذَهُب أَْهِ  ااتّْنِزٌِ ، َوهَُو أَْ  ٌُنَّزَ  كُ ٌّ ِ ْنُهْي َ ْنِزاَةَ َ ْ  .َو ًِ َك
 .َوهَُو تَْقِدٌُي اْْلَْقَلِب ِ ْنُهْي إاَى اْاَ ٌِّتِ : َوااثّانًِ َ ْذَهُب أَْهِ  اْاقََلا َِة . ٌُْدِاً  ِ ِ 

1435. Pada kaifiat mewariskan mereka ada dua mazhab. Satu daripada 
keduanya iaitu yang paling sahih adalah mazhab ahli tanzil iaitu bahawa ditempatkan 
setiap dari mereka pada tempat orang yang dia menjulur darinya. Keduanya mazhab 
ahli kerabat iaitu mendulukan yang lebih dekat daripada mereka kepada mayat. 
 

ٌْنَُهَ ا أَْل َاًعا  . َوَعلَى ااثّانًِ ِا ِْنِت اْا ِْنِت ِاقُْل َِها إاَى اْاَ ٌِّتِ ، َِفً  ِْنِت  ِْنٍت َو ِْنِت  ِْنِت اْ ٍ  اْاَ اُ  َعلَى اْْلَّوِ   َ
ٌِْل َهذَا اْاِكتَابِ  .  َوقَْد  ََ ْطت اْاَكََلَي َعلَى ذَِاَك  ًِ َغ

1436. Maka pada anak perempuan bagi anak perempuan dan anak perempuan 
bagi anak perempuan bagi anak lelaki harta peninggalan itu di atas kaifiat yang pertama 
adalah di antara kedua mereka dalam keaadan empat bahagian, dan di atas kaifiat yang 
kedua adalah milik anak perempuan bagi anak perempuan kerana dekatnya kepada 
mayat. Sungguh telah aku luaskan bicara di atas demikian itu pada selain kitab ini.  
 

ٌِ  ْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي أَنّ ُ إذَا َ اَلْت ،َهذَا كُلُّ ُ إذَا ُوِ دَ أََ دٌ ِ ْ  ذَِوي اْْلَْلَ ايِ  ٌُْخ ِعزُّ اادِّ  َوإَِّل  َُ ْكُ  ُ َكَ ا قَااَ ُ ااّش
َ اُي اْاعَاِدُ ، َوهَُو  اْاُ لُوُك  ًِ َ اِ  اْاَ َصاِاحِ  ََظِفَل  ِِ  أََ دٌ ٌَْعِلُف اْاَ َصاِلَف أََ ذَهُ َوَصَل َ ُ  ٌَِها َكَ ا ٌَْصِل ُ ُ اإْلِ

 .َوااّظاِهُل ُوُ و ُ ُ : قَاَ  . َ أُْ وٌل َعلَى ذَِاكَ 

1437. Ini semuanya apabila didapati seorang daripada zawil arham, jika tidak 
maka hukumnya sepertimana kata syeikh „Izzuddin bin Abdul Salam bahawa apabila 
raja-raja berlaku zalim pada harta maslahat-maslahat maka seorang mendapati harta 
pusaka itu yang tahukan tempat dipalingkan harta maslahat dia mengambilnya dan 
memalingkannya pada tempat itu sepertimana imam yang adil memalingkannya, dan 
dia diupah di atas demikian itu. Katanya : yang zahir wajibnya. 
 

أَْي ااِّذي ََل ٌُْ َ ُب َ ْ َب  (ََل ٌَْ قُطُ  َِ اٍ   )أَْي ااِّذي  (َوَ ْ   ): ثُّي َشَلَع  ٌَِ ْ  ٌُْ َ ُب َوَ ْ  ََل ٌُْ َ ُب  ِقَْوِاِ  
ْلِث  ِاْاكُلٌِِّّة أَْو ِ ْ  أَْو َِل . ِ ْلَ ا ٍ  ْلِث ِ ْ  اإْلِ َواْاَ ْ ُب  ًِ االُّ َِة هَُو اْاَ ْنُي، َوَشْلًعا َ ْنُي َ ْ  قَاَي  ِِ  َ  َُب اإْلِ
 ِ ٌْ . َ ّظ

1438. Kemudian dia msuk pada orang yang dihijab dan orang yang tidak dihijab 
dengan katanya : (orang yang tidak gugur pada satu keadaan pun) iaitu orang yang 
tidak dihijab sebagai hijab hirman i.e tegah. Hijab pada lughah adalah tegahan dan pada 
syara‟ tegahan pada orang yang berdiri padanya sebab pusaka dari pusaka dengan 
keseluruhan atau dari yang paling sempurna daripada dua habuannya.  
 

.   َااثّانًِ َكَ ْ ِب اْاَواَِد ااّزْوَا ِ ْ  اانِّْصِف إاَى االُّ ُيِ . َوااثّانًِ َ ْ َب نُْقَصا ٍ ،َوٌَُ ّ ى اْْلَّوُ  َ ْ َب ِ ْلَ ا ٍ 
ّ ِ َوَ ٌَأْتًِ، : َواْْلَّوُ  قِْ َ اِ  . َوٌُْ ِكُ  دُُ واُ ُ َعلَى َ ِ ٌيِ اْاَوَلثَةِ  َ ْ ٌب  ِاْاَوْصِف، َوٌَُ ّ ى َ ْنعًا َكاْاقَتِْ  َوااّلِ

ًٌْ ا، َوَ ْ ٌب  ِااّشْ ِا أَْو اَِلْ تِْ َلاِ  َوهَُو اْاُ َلادُ هُنَا َكَ ا ٌُْؤَ ذُ ِ ْ  َكََلِي  َوٌُْ ِكُ  دُُ واُ ُ َعلَى َ ِ ٌيِ اْاَوَلثَِة أَ
. اْاُ َصنِّفِ 

1439. Dinamakan yang pertama itu hijab hirman i.e tegah dan yang kedua hijab 
nuqshan i.e kurang. Maka yang kedua itu seperti hijab anak akan suami dari setengah 
kepada satu perempat. Terboleh masuknya ke atas semua para waris. Yang pertama itu 
dua bahagian : hijab dengan sifat dan dinamakan ia tegahan seperti bunuh dan 
kehambaan, dan akan datang. Terboleh masuknya ke atas semua para waris juga. Dan 
hijab dengan tubuh atau dengan menghabisi yang mana ia yang dikehendaki disini 
sepertimana difaham dari kalam musannif.  
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ْلِب  )َوهُْي  (َ ْ َ ةٌ  ): َوَ ْ  ََل ٌَْ قُطُ  َِ اٍ   َوَهذَا إْ َ اعٌ . ، ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى(ااّزْوَ اِ  َواْْلَ ََواِ  َوَواَدُ ااصُّ
ٌِْلِه، َواْْلَْصُ  ُ قَدٌّي َعلَى اْافَْلعِ  ْلًعا ِا َ

ٌَْس  َ  .ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهْي ٌُْدِاً إاَى اْاَ ٌِِّت  ِنَْفِ ِ   ِنََ ٍب أَْو نَِكاحٍ َواَ
1440. Orang yang tidak gugur pada satu keadaan pun (lima) mereka itu (dua 
suami isteri dan dua ibu bapa dan anak sulbi) lelaki atau perempuan. Ini adalah 
ijmak kerana setiap dari mereka menjulur kepada mayat dengan dirinya sendiri, dengan 
titihan atau nikah, dan dia bukannya cabangan bagi selainnya, yang mana asal 
didulukan ke atas cabang.  
 

ٌِْلِه :  ََ َلَا  ِقَْوِانَا  ٌِْلِه اْاُ ْعتُِ  ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى،  َِإنّ ُ َوإِْ  أَْداَى  ِنَْفِ ِ  ٌُْ َ ُب ِْلَنّ ُ  َْلعٌ ِا َ ٌَْس  َْلًعا ِا َ َواَ
ٌِْ  اْاَ ْ ُب  ِااّشْ ِا َ ْ َب ِ ْلَ اٍ  كُ ُّ : َوَهذَا أَْواَى ِ ْ  قَْوِ   َْعِ ِهْي . َوهَُو اانَّ بُ  َوَ ا ِطُ َ ْ  ََل ٌَْدُ ُ  َعلَ

 .َ ْ  أَْداَى إاَى اْاَ ٌِِّت  ِنَْفِ ِ  إَّل اْاُ ْعتُِ  َواْاُ ْعتِقَةُ 

1441. Maka keluar dengan kata kita “dan dia bukannya fara‟ bagi selainnya” oleh 
mu‟tiq, lelaki atau perempuan, maka dia sekalipun menjulur dengan dirinya sendiri 
adalah dihijab kerana dia cabangan bagi selainnya iaitu nasab. Ini terutama dari kata 
sebahagian mereka : dhabit orang yang tidak masuk hijab ke atasnya dengan tubuh 
sebagai hijab hirman adalah setiap orang yang menjulur kepada mayat dengan dirinya 
sendiri melainkan mu‟tiq dan mu‟tiqah. 
 

  َْ  أَْكثَُل، َكَ ا ،أَْي ُ ْطلَقًا َ ْ عَةٌ  (ََل ٌَِلُث  َِ اٍ   )أَْي ااِّذي  (َوَ ْ   ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاَ ْ ِب  ِاْاَوْصِف  ِقَْوِاِ  
اْاعَْ دُ هَُو اْاَ ْ لُوُك : َوقَاَ   ًِ اْاُ ْ َكِي . َوهَُو ٌَْشَ ُ  ااذَّكَل َواْْلُْنثَى: قَاَ  اْ ُ  َ ْزٍي . (اْاعَْ دُ  ): اْْلَّوُ  . َ تَْعِل ُ ُ 

.  ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى
1442. Kemudian dia masuk pada hijab dengan sifat dengan katanya (orang 
yang tidak mewarisi pada satu keadaan pun) iaitu tanpa kait tujuh orang, bahkan 
lebih sepertimana akan kamu tahu. Pertamanya (hamba). Kata Ibnu Hazm : “عبد” i.e 
hamba meiputi lelaki dan perempuan. Katanya didalam al Muhkam: hamba itu orang 
yang dimiliki, lelaki atau perempuan. 
 

 .ِانَْقِصِهْي  ِااّلِ ِّ  (اْاُ َكاتَُب  )ااّلقٌُِ  : ااّلا ُِي  (أُيُّ اْاَواَِد و  ): ااثّاِاُث  (اْاُ دَ ُّل و  )ااّلقٌُِ  : ااثّانًِ  (َو  )
ّ ِ إاَى آِ ِل َكََلِ  ِ  . َوَكاَ  اْْلَْ َصُل ِاْلُ َصنِِّف أَْ  ٌَقُوَ  أَْل َعَةٌ  َدََ  َ ْ عٍَة، َوٌُعَ ُّل َعْ  َهُؤََلِء  ِااّلِ

1443. Keduanya : hamba (mudabbar dan)ketiganya : (ummu walad dan) 
keempat : hamba (mukatab) kerana kurang mereka itu dengan sifat hamba. Adalah 
lebih ringkas bagi musannif bahawa dia katakan : empat ganti dari tujuh, dan dia 
mengibaratkan dari mereka itu dengan “ ِّرق” i.e hamba hingga akhir kata-katanya.  
 

ٌِْلِه، َوهَُو َكذَِاكَ : تَْن ٌِ ٌ  ّ ِ َوَغ ٌَْ  َكاِ ِ  ااّلِ  إْذ ااّصِ ٌُح أَّ  اْاُ  َعَّض ََل ٌَِلُث  ِقَْدِل ،إْطََلقُ ُ ُ ْشِعٌل  ِأَنّ ُ ََل  َْلَ   َ
ّ ِ  ًِ اانَِّكاحِ َوااّطََلِ  َواْاِوََلٌَِة  َلَْي ٌَِلْث َكاْاِق ِّ  ٌِّة ِْلَنّ ُ نَاقٌِا  ِااّلِ .  َ ا  ٌِِ  ِ ْ  اْاُ ّلِ

1444. Tanbih. Itlak musannif menyedarkan bahawa tidak ada beza di antara 
hamba yang sempurna dan selainnya, yang mana ia seperti demikian itu kerana yang 
betul bahawa muba‟ad tidak mewarisi dengan kadar merdeka yang adapadanya kerana 
dia seorang yang kurang dengan sebab kehambaan pada nikah dan talak dan kewalian 
maka dia tidak mewarisi, sama seperti hamba penuh  
 

ٌِْ   ٌََِلثُ ُ َعْن ُ . َوََل ٌَُوّلُث ااّلقٌُِ  كُلُّ ُ  َوأَّ ا اْاُ  َعُّض  ٌََُوّلُث َعْن ُ َ ا َ لََك ُ  ِ َْعِ ِ  اْاُ ّلِ ِْلَنّ ُ تَايُّ اْاِ ْلِك َعلَ
قٌِّّةِ .قَِلٌ ُ ُ اْاُ لُّ أَْو ُ ْعتَُ   َْعِ ِ  َوَزْوَ تِ ِ  َء ِاَ ٌِِّدِه َِلْ تٌِفَائِِ  َ قّ ُ ِ ّ ا اْكتََ  َ ُ  ِااّلِ ًْ  . َوََل َش

1445. Tidak diwarisi hamba sepenuhnya. Adapun muba‟ad maka diwarisi darinya 
apa yang dia miliki dengan sebahagian dirinya yang merdeka kerana dia orang yang 
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sempurna pemilikkan di atasnya maka ia diwarisi darinya oleh kerabatnya yang 
merdeka atau yang merdeka sebahagiannya dan isterinya. Tidak ada suatu bagi 
penghulunya kerana dia menyempurnakan haknya dari apa yang muba‟ad itu usahakan 
dengan kehambaannya. 

 
 ًَ ٌّتِِ  َوأََ انِِ ، ثُّي نَقََض اْْلََ اَ   َ ُ ِ ًَ ِ ْ  َكْوِ  ااّلقٌِِ  ََل ٌَُوّلُث َكا ٌِل اَ ُ أََ اٌ  َوَ  َْت اَ ُ ِ نَاٌَةٌ َ اَ  ُ ّلِ َواْ تُثْنِ

َلاٌَِة  ًِ َ اِ  ِلقِِّ ،  َِإّ  قَْدَل اْْلَْلِ  ِ ْ  قٌَِ تِِ  ِاَوَلثَتِِ  َعلَى اْْلََصّحِ  قَاَ  . َواْ تُِلّ  َوَ َصَ  اْاَ ْوُت  ِااّ ِ
 ًّ ٌَْس اَنَا َلقٌٌِ  كُلُّ ُ ٌَُوّلُث إَّل َهذَا: ااّزْلَكِش . َواَ

1446. Dikecualikan dari keadaan hamba tidak diwarisi akan kafir yang punya 
aman yang wajib baginya satu imbuh jenayah ketika dia merdeka dan didalam 
amannya, kemudian dia membatalkan aman itu maka dia ditawan dan dijadikan hamba 
dan terhasil kematiannya dengan melarat pada ketika dia hamba maka kadar imbuh dari 
nilainya adalah bagi para warisnya di atas yang paling sahih. Kata Zarkasyi : tidak ada 
bagi kita seorang hamba penuh diwarisi melainkan ini. 
 

ٌِْلِه  (اْاقَاتُِ   )اْاَ اِ ُس  (َو  ) ِّْلِ ِذّيِ َوَغ ٌء  }:  َََل ٌَِلُث اْاقَاتُِ  ِ ْ  َ ْقتُوِاِ  ُ ْطلَقًا ِاَ  َِل اات ًْ ٌَْس ِاْلقَاتِِ  َش  {اَ
أَْي ِ ْ  اْاِ ٌَلاِث، َوِْلَنّ ُ اَْو َوِلَث اَْي ٌُْؤَ ْ  أَْ  ٌُْ تَْعَ َ   ِاْاقَتِْ   َاْقتََ ْت اْاَ ْصلََ ةُ ِ ْلَ انَ ُ، َوِْلَّ  اْاقَتَْ  قَْطُي 
ٌَْلهُ، َ ْ ُ ونًا أَْي ََل،  ُِ  َاَشَلٍة أَْي ََل، قََصدَ َ ْصلََ تَ ُ  ْلِث، َوَ َواٌء أََكاَ  اْاقَتُْ  َعْ دًا أَْي َغ ًَ َ  َُب اإْلِ اْاُ َواََلِة َوِه

.  َكُ ُّ ذَِاَك تَنَاَواَ ُ إْطََلقُ ُ . َكَ ْلِب اْْلَِب أَْو ااّزْواِ أَْو اْاُ عَلِِّي أَْي ََل، ُ ْكَلًها أَْي َلَ 
1447. Kelimanya (pembunuh). Maka pembunuh tidak mewarisi dari mangsa 
bunuhnya semata-mata, kerana khabar Turmizi dan selainnya “tidak ada suatu bagi 
pembunuh” iaitu dari harta pusaka, dan kerana kalau dia mewarisi tidak diamankan 
bahawa ia dicepatkan dengan bunuh maka maslahat menuntut tegahan ke atasnya dan 
kerana bunuh itu memutuskan hubungan tolong menolong yang mana ia sebab pusaka, 
samaada bunuh itu sengaja atau tak sengaja, didhaman atau tidak, dengan mubasyarah 
atau tidak, dia bertujuan kebaikkannya seperti pukulan bapa atau suami atau guru atau 
tidak, dalam keadaan dipaksa atau tidak. Maka semua demikian itu mencapai itlak 
bunuh. 
 

ٌِ  ِْلَنّ ُ . َونَْ ُوهُ َكٌَُهوِدّيٍ تَنَّصلَ  (اْاُ ْلتَدُّ  )ااّ اِدُس  (َو  ) ٌَْ  أََ ٍد ُ َواََلةٌ  ًِ اادِّ ٌْنَ ُ َو َ ٌَْس  َ  َََل ٌَِلُث أََ دًا إْذ اَ
 ِ ٌْ ٌْنِِ  ااِّذي اْنتَقََ  إاَ ٌِْ ، َوََل ٌُقَلُّ َعلَى دَ َوَظاِهُل َكََلِ ِهْي أَنّ ُ ََل ٌَِلُث َواَْو َعادَ  َْعدَهُ . تََلَك ِدٌنًا َكاَ  ٌُقَلُّ َعلَ

ٌِْ  اْْلُْ تَاذُ أَ ُو َ ْنُصوٍل اْا َْ دَاِديُّ  ْ َ اَع َعلَ ثِِ  َوهَُو َكذَِاَك َكَ ا َ َكى اإْلِ َوَ ا َوقََي َِلْ ِ   .ِاْ ِْ ََلِي  َْعدَ َ ْوِت ُ َوّلِ
 ًِ  ًُّ ْ عَِة  ًِ اْاَ ْطلَِب ِ ْ  تَْقٌٌِِدِه  َِ ا إذَا َ اَت ُ ْلتَدًّا َوأَنّ ُ إذَا أَْ لََي تَ ٌََّ  إْلثُ ُ َغلَّط ُ  ًِ ذَِاَك َصاِ  ُ ُ اا ُّْ ِك ااّلِ

. َوقَاَ  إنّ ُ  ٌِِ  َ اِلٌ  ِاْ ِْ َ اعِ  .اَِلْ تَِهااِ 
1448. Keenamnya (orang yang murtad) dan umpamanya seperti yang 
berugama yahudi bertukar ke ugama nasrani. Maka dia tidak mewarisi sesaorang 
kerana tidak ada hubungan tolong menolong di antara dia dan di antara seorang pun 
pada ugama kerana dia meninggalkan ugama yang asalnya dia ditetapkan di atasnya 
dan tidak ditetapkan dia di atas ugama yang dia berpindah kepadanya. Zahir kalam 
mereka bahawa dia tidak mewarisi walaupun dia kembali kepada islam selepas mati 
pewarisnya yang mana ia seperti itu sepertimana ijmak yang hikayatkan Ustaz Abu 
Mansur al Baghdadi. Apa yang jatuh bagi Ibnu Rif‟ah didalam al Matlab daripada 
mengkaitkannya dengan keadaan apabila dia mati dalam keadaan murtad dan bahawa 
dia apabila memeluk islam ternyata dia mewarisi menghukumkan dia silap pada 
demikian itu oleh sahabatnya Subki didalam al Ibtihaj. Katanya : dia padanya 
mencarikkan ijmak. 
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ٌَْلهُ َوهَُو َكذَِاَك، َوَكَ ا ََل ٌَِلُث اْاُ ْلتَدُّ ََل ٌَُوّلُث ِاَ ا َ ّل اَِكْ  اَْو قََطَي : تَْن ٌِ ٌ  تَنَاَوَ  إْطََلُ  اْاُ َصنِِّف اْاُ ْعلََ  َوَغ
دّةَ،  َشْ ٌا َطَلَف ُ ْ ِلٍي  َاْلتَدّ اْاَ ْقطُوعُ َوَ اَت ِ َلاٌَةً َوَ َب قََودُ ااّطَلِف َوٌَْ تَْو ٌِِ  َ ْ  َكاَ  َواِلثَ ُ اَْوََل ااّلِ

. َوِ ثْلُ ُ َ دُّ اْاقَْذفِ 
1449. Tanbih. Itlak musannif mencakup orang yang teranga-terangan murtad 
dan selainnya yang mana ia seperti itu. Sepertimana murtad tidak mewarisi dia tidak 
diwarisi kerana apa yang telah lalu, akan tetapi kalau seorang memotong anggota 
seorang islam maka murtad yang dipotong itu dan mati secara melarat wajib qawad 
anggota itu, dan menyempurnakannya orang yang menjadi warisnya kalau dia tidak 
murtad. Seumpamanya had tuduh. 
 

ٌِْ   )ااّ ا ُِي  (َو  ) َ ْ ََلِي َواْاكُْفِل،  َََل ٌَِلُث اْاُ ْ ِلُي اْاَكا َِل َِلْنِقَطاعِ اْاُ َواََلِة  (أَْهُ  ِ لّت ًْ اإْلِ َ ٌِْ  َكِ لّت ُ ْ تَِلفَتَ
ٌْنَُهَ ا ْ َ اعُ َعلَى أَّ  اْاَكا َِل ََل ٌَِلُث اْاُ ْ ِلَي، َواْ تَلَفُوا  ًِ تَْوِلٌِث اْاُ ْ ِلِي ِ ْن ُ،  َاْاُ ْ ُهوُل َعلَى .  َ َواْنعَقَدَ اإْلِ
.  اْاَ ْنيِ 

1450. Ketujuhnya : (ahli dua ugama) yang berlainan seperti dua ugama, islam 
dan kufur, maka muslim tidak mewarisi kafir kerana terputus tolong-menolong diantra 
keduanya. Telah tersimpul ijmak di atas bahawa kafir tidak mewarisi muslim, sementara 
mereka berselisih pendapat pada mewarisi muslim darinya, maka jumhur ulamak di atas 
menegahnya. 
 

ٌَُلدُّ َعلَى َ ا ذُِكَل َ ا اَْو َ اَت َكا ٌِل َعْ  َزْوَ ٍة َكا َِلٍة َ اِ ٍ  َوُوقَِف اْاِ ٌَلاُث  َأَْ لََ ْت ثُّي َواَدَْت  َِإّ  :  َِإْ  قٌَِ  
أُِ ٌَب  ِأَنّ ُ َكاَ  َ ْ كُوً ا  ِكُْفِلِه ٌَْوَي َ ْوِت أَ ٌِِ  َوقَْد َوِلَث ُ ْذ . اْاَواَدَ ٌَِلُث ِ ْن ُ َ َي ُ ْكِ نَا  ِِإْ ََلِ ِ   ِِإْ ََلِي أُّ ِ ِ 

ِلٌَ  . َكاَ  َ ْ َلً  ًُّ ِ ْ  ُ َ قِِّقً اْاُ تَأَّ ِ ًُّ . إّ  اَنَا َ َ ادًا ٌَْ ِلُك َوهَُو اانُّْطفَةُ : َوِاَهذَا قَاَ  اْاَكتْنَانِ . َواْ تَْ َ نَ ُ اا ُّْ ِك
ٌَْس  َِ ٌََواٍ  َوََل َكاَ  َ ٌََوانًا: قَاَ  اادِّ ٌِليُّ   .ٌَْعنًِ َوََل أَْصَ  َ ٌََوا ٍ . َو ٌِِ  نََظٌل إْذ اْاَ َ ادُ َ ا اَ

1451. Maka jika dikatakan : didatangkan sebagai bangkangan ke atas apa yang 
telah disebutkan itu keadaan kalau seorang kafir mati meninggalkan isteri yang kafir 
yang hamil dan dibekukan pusakanya maka isteri itu memeluk islam kemudian beranak 
maka anak itu mewarisi darinya serta kita hukumkan islamnya dengan islam emaknya! 
Aku jawab dengan bahawa dia dulu dihukumkan dengan kufurnya pada hari kematian 
bapanya dan dia mewarisi sejak dia sebagai kandungan. Kerana ini kata al Katnani dari 
kalangan muhakkik mutakhir : sungguhnya bagi kita ada satu jamad yang mewarisi iaitu 
ketulan darah. Subki membilangnya elok. Kata Damiri : padanya renungan kerana 
jamad apa yang bukannya haiwan dan bukan asal haiwan. 

 
  ْ ِ ٍ ًّ ٍ، َونَْصَلانِ ًّ ْ ََلِي َواْاكُْفِل ِ لّتَا اْاكُْفِل إذَا َكاَ  اَُهَ ا َعْهدٌ  ٌََتََواَلثَاِ  َكٌَُهوِدّيٍ ِ ْ  نَْصَلانِ ًْ اإْلِ َ َوَ َلَا  ِِ لّت
ٍ َو ِاْاعَْكِس ِْلَّ  َ ِ ٌَي ِ لَِ  اْاكُْفِل  ًِ اْا ُْطََلِ  َكاْاِ لِّة اْاَواِ دَِة قَاَ  تَعَااَى  ًّ ٍ ِ ْ  َوثَنِ ًّ ٍ، َوَ ُ وِ  ًّ  }: َ ُ وِ 

. { ََ اذَا  َْعدَ اْاَ ّ ِ إَّل ااّ ََلُ  
1452. Keluar dengan dua ugama, Islam dan kufur, oleh dua ugama kufur apabila 
ada perjanjian bagi keduanya maka mereka waris mewarisi seperti yahudi dari nasrani 
dan nasrani dari majusi dan majusi dari wathani dan „akasnya kerana semua ugama-
ugama kufur itu pada keadaannya batil seprti ugama yang satu. Firman Allah taala 
“maka tidak ada selepas kebenaran melainkan kesesatan”. 

 
ِ َوَعْك ُ ُ  َِإّ  اْْلََصّح أَّ  َ ْ  اْنتَقََ  ِ ْ  ِ لٍّة إاَى ِ لٍّة ََل :  َِإْ  قٌَِ   ًّ ٌَْف ٌُتََصّوُل إْلُث اْاٌَُهوِدّيِ ِ ْ  اانّْصَلانِ َك

ٌِْ  ٌَُهوِدًٌّا َواْْلَ ُل  ًٌْ ا  ٌَِ ا إذَا َكاَ  أََ دُ أَ ََو ِل ذَِاَك  ًِ اْاَوََلِء َواانَِّكاحِ َو ًِ اانَّ ِب أَ ؟ أُِ ٌَب  ِتََصوُّ ٌُقَلُّ
ٌَْ  نَِكاحِ اْاُ ْشِلِك، َ تّى اَْو َكاَ   ًُّ قُ َ نَْصَلانًٌِّا، إّ ا  ِنَِكاحٍ أَْو َوْطِء شُْ َهٍة  َِإنّ ُ ٌَتََ ٌُّل  َْعدَ  ُلُوِغِ  َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع
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ٌْنَُهَ ا  ِاْْلُ ُّوِة َواْْلُُ وَ ِة َواْْلُُ ّوِة َ َي  اَ ُ َواَدَاِ  َواْ تَاَل أََ دُهَُ ا اْاٌَُهوِدٌّةَ َواْْلَ ُل اانّْصَلانٌِّةَ ُ ِعَ  ااتَّواُلُث  َ
 ِ ٌ ٌْنَُهَ ا.اْ تََِلِف اادِّ ٌِْلِه َِلْنِقَطاعِ اْاُ َواََلِة  َ ِ َوَغ ًّ ٌَْ  اْاَ ْل ِ ٍ َوُ عَاَهٍد  َََل تََواُلَث  َ ًّ ٌُْلهُ َكِذّ ِ ًُّ َوَغ .  أَّ ا اْاَ ْل ِ

1453. Maka jika dikatakan : bagaimana boleh digambarkan pusaka yahudi dari 
nasrani dan akasnya kerana yang paling sahih bahawa orang yang berpindah dari satu 
ugama kepada ugama lain tidak diakui? Aku jawab dengan bahawa demikian itu 
tergambar juga pada wala‟ dan nikah dan pada nasab, pada keadaan apabila seorang 
dari dua ibu bapanya yahudi dan yang seorang lagi nasrani samaada dengan nikah atau 
setubuh syubhah maka dia diberi pilih selepas balighnya sepertimana kata Rafi‟e dulu 
sedikit dari pernikahan musyrik, hinggakan kalau dia memunyai dua anak dan seorang 
memilih yahudi dan seorang lagi memilih nasrani dijadikan waris-mewaris di antara 
kedua mereka dengan status bapa dan emak dan saudara serta berlainan ugama. 
Adapun harbi dan selainnya seperti zimmi dan mu‟ahad maka tidak ada waris mewarisi 
di antara harbi dan selainnya kerana putus mualat di antara kedua mereka. 
 

َوااثّاِ ُ  إْ َهاُي َوْقِت اْاَ ْوِت،  َلَْو َ اَت ُ تََواِلثَاِ   ِ ََلٍ  أَْو َ ْلٍ  أَْو َهْدٍي أَْو  ًِ  ََِلِد غُْل ٍَة َ عًا أَْو ُ ِهَ  
ْلِث َكَ ا َ ّل تََ قُُّ  َ ٌَاِة  ٌْئًا ِْلَّ  ِ ْ  َشْلِط اإْلِ أَْ  َقُُهَ ا أَْو عُِلَي َ ْ ٌ  َو ُ ِهَ ، اَْي ٌَِلْث أََ دُهَُ ا ِ ْ  اْْلَ ِل َش
  ٌُْ ِث، َوهَُو هُنَا ُ ْنتٍَف َواْاَ ْهُ   ِااّ ْ ِ  َصاِدٌ   ِأَْ  ٌُْعلََي أَْصُ  ااّ ْ ِ  َوََل ٌُْعلََي َع اْاَواِلِث  َْعدَ َ ْوِت اْاُ َوّلِ

. ااّ ا ِِ  َو ِأَْ  ََل ٌُْعلََي َ ْ ٌ  أَْصَلً 
1454. Kelapannya : kesamaran waktu kematian. Maka kalau mati dua orang 
yang waris mewarisi dengan sebab lemas atau kebakaran atau runtuhan atau pada 
negeri yang jauh, serentak atau dijahilkan yang terdahulu daripada keduanya atau 
diketahui yang terdahulu dan jahil, tidak mewarisi seorang dari kedua mereka dari yang 
seorang lagi akan sesuatu kerana daripada syarat pusaka itu sepertimana telah lalu 
adalah tahkik hidup waris selepas kematian pewarisnya yang mana ia disini ternafi. Jahil 
dengan terdahulu terbenar dengan bahawa diketahui asal terdahulu dan tidak diketahui 
ain yang mendahului dan dengan bahwa tidak diketahui ada yang terdahulu sama 
sekali. 
 

ٌِْ  : َوُصَوُل اْاَ ْ أَاَِة َ ْ ٌس  ٌِْ  ااّ ا ِِ ، اْاَ ْهُ   ِاْاَ ِعٌِّة َوااّ ْ ِ ، اْاَ ْهُ   ِعَ اْاِعْلُي  ِاْاَ ِعٌِّة، اْاِعْلُي  ِااّ ْ ِ  َوَع
ٌْنِ ِ ،ااّ ا ِِ  َ َي اْاِعْلِي  ِااّ ْ  ِ   َِفً ااصُّوَلِة اْْلَِ ٌَلِة ٌُوقَُف اْاِ ٌَلاُث إاَى اْا ٌََاِ  .  اْاتِ َاُس ااّ ا ِِ   َْعدَ َ ْعِل َِة َع

ْلحِ، َو ًِ ااصُّوَلِة ااثّانٌَِِة تُقَّ ُي ااتِّلَكةُ، َو ًِ ااثََّلثَِة اْا َاقٌَِِة تَِلَكةُ كُّ ٍ ِ ْ  اْاَ ٌِّتٌَِ   ِ ََلٍ  َونَْ ِوِه ِا َاقًِ  أَْو ااصُّ
َوَلثَتِِ  ِْلَّ  اّاَ تَعَااَى إنَّ ا َوّلَث اْْلَْ ٌَاَء ِ ْ  اْْلَْ َواِت، َوهُنَا اَْي تُْعلَْي َ ٌَاتُ ُ ِعْندَ َ ْوِت َصاِ  ِِ   َلَْي ٌَِلْث َكاْاَ نٌِِ  

. إذَا َ َلَا َ ٌِّتًا
1455. Rupa-rupa masaalah ini lima : tahu kebersamaan, tahu dengan ada yang 
terdahulu dan „ain yang terdahulu, jahil dengan kebersamaan dan terdahulu, jahil 
dengan „ain yang mendahului serta tahukan ada yang terdahulu, kesamaran selepas 
mengetahui „ainnya. Maka pada gambaran yang akhir ini dibekukan pusaka hingga ujud 
keterangan atau sulh, dan pada gambaran kedua dibahagi-bahagikan peninggalan itu, 
dan pada tiga lagi peninggalan setiap daripada dua mayat dengan sebab lemas dan 
umpamanya bagi baki para warisnya kerana Allah taala hanyalah mewariskan orang-
orang yang hidup dari yang mati dan disini tidak diketahui hidupnya di sisi mati rakannya 
maka dia tidak mewarisi sama seperti janin apabila keluar dalam keadaan mati. 

 
ًُّ َوقَْد َ ّل ِ ثَااُ ُ  ًُّ . َواْاعَاِشُل االِّعَاُ   َِإنّ ُ ٌَْقَطُي ااتَّواُلثَ . َوااتّاِ ُي اادّْوُل اْاُ ْكِ  . ذََكَلهُ اْا ََزاِا

1456. Kesembilannya : putaran hukum. Sungguh telah lalu contohnya. 
Kesepuluhnya : li‟an, maka ia memutuskan waris mewarisi. Menyebutkannya Ghazali. 
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ًُّ : َوقَاَ  اْ ُ  اْاَهائِِي  ًِ َشْلحِ َكا ٌَِتِِ  اْاَ َوانُِي اْاَ ِقٌِقٌّةُ أَْل َعَةٌ  ٌِ  َواادّْوُل اْاُ ْكِ  َوَ ا . اْاقَتُْ  َوااّلِ ُّ َواْ تََِلُف اادِّ
ٌَْها  َتَْ ِ ٌَتُ ُ َ انِعًا َ َ ازٌ  ٌِْلِه  .َزادَ َعلَ دّةُ َواْ تََِلُف اْاعَْهِد، َوأَّ  : َوقَاَ   ًِ َغ إنَّها ِ تّةٌ، اْْلَْل َعَةُ اْاَ ْذكُوَلةُ َوااّلِ

ٌَْها َ َ ازٌ  ْلِث َ عَ ُ ََل ِْلَنّ ُ َ انٌِي  َْ  َِلْنتِفَاِء ااّشْلِط َكَ ا  ًِ َ ْهِ  ااتّاِلٌخِ . َ ا َزادَ َعلَ  .َوَهذَا أَْوَ  ُ . َواْنتِفَاُء اإْلِ
1457. Kata Ibnu Haim didalam syarah Kafiahnya : penghalang-penghalang itu 
hakikatnya empat : bunuh dan kehambaan dan kelainan ugama dan putaran hukum, 
dan apa yang lebih di atasnya maka menamakannya sebagai penghalang adalah 
majaz. Katanya pada selainnya : bahawa ianya enam, empat yang disebutkan itu dan 
riddah dan kelainan perjanjian, dan bahawa apa yang lebih di atasnya adalah majaz. 
Ternafi pusaka bersamanya bukan kerana ia penghalang, bahkan kerana ternafi 
syaratnya sepertimana pada jahil tentang tarikh. Ini yang paling ada wajah.  
 

  ٌِْ  .{نَْ ُ  َ عَاِشَل اْْلَْن ٌَِاِء ََل نُوَلُث َ ا تََلْكنَاهُ َصدَقَةٌ  }: َوَعدّ  َْعُ ُهْي ِ ْ  اْاَ َوانِيِ اانُّ ُّوةَ ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
َواْاِ ْكَ ةُ  ٌِِ  أَْ  ََل ٌَتََ نّى أََ دٌ ِ ْ  اْاَوَلثَِة َ ْوتَُهْي ِاذَِاَك  ٌََْهلََك، َوأَْ  ََل ٌَُظ ُّ  ِِهْي ااّلْغ َةُ  ًِ اادُّْنٌَا، َوأَْ  ٌَكُوَ  

. َ ااُُهْي َصدَقَةً  َْعدَ َو َاتِِهْي تَْو ًٌِلا ِْلُُ وِلِهيْ 
1458. Sebahagian mereka membilang daripada penghalang-pengahalang itu 
kenabian kerana khabar dua kitab yang sahih “kami sekelian para nabi tidak diwarisi, 
maka apa yang kami tinggalkan adalah sedekah”. Hikmah padanya supaya tidak ada 
sorang pun daripada para pewaris mencita kematian mereka kerana demikian itu maka 
dia tidak binasa, dan supaya tidak disangkakan mereka itu gemar pada dunia dan 
supaya harta mereka itu menjadi sedekah selepas wafat mereka kerana 
menyempurnakan ganjaran mereka. 
 

ْلِث َعلَى أَْل َعَِة أَْقَ اٍي  َوِ ْنُهْي . ِ ْنُهْي َ ْ  ٌَِلُث َوٌُوَلُث، َوَعْك ُ ُ  ٌِِهَ ا: َوقَْد عُِلَي ِ ّ ا تَقَّلَل أَّ  اانّاَس  ًِ اإْلِ
، َوااثّاِاُث َكُ  َعٍّض َوَ نٌٍِ   ًِ . َ ْ  ٌُوَلُث َوََل ٌَِلُث َوَعْك ُ ُ  ٌِْ ، َوااثّانًِ َكَلقٌٍِ  َوُ ْلتَدٍّ ٌِْ  َوأََ َو  َاْْلُواَى َكَزْوَ 
ٌُْلَها،غُّلتِِ   َقَْط  َِإنَّها تُوَلُث َعْن ُ  ٌِْهْي ااّصََلةُ َوااّ ََلُي  َِإنُّهْي ٌَِلثُوَ  َوََل ٌَُوّلثُو َ .  ََل َغ . َوااّلا ُِي اْْلَْن ٌَِاُء َعلَ

1459. Sungguh telah diketahui dari apa yang telah lalu bahawa manusia pada 
pusaka berada di atas empat bahagian. Daripada mereka itu orang yang mewarisi dan 
diwarisi dan „akasnya pada keduanya, dan daripada mereka itu orang yang diwarisi dan 
tidak mewarisi dan „akasnya. Maka yang pertama itu seperti dua suami isteri dan dua 
saudara lelaki, yang kedua seperti hamba dan murtad, yang ketiga seperti muba‟ad dan 
janin pada hambanya sahaja maka hamba itu diwarisi darinya, tidak selainnya*, 
keempatnya para nabi a.s maka mereka mewarisi dan tidak diwarisi. 
 

َوإِْ   (ثُّي اْ نُ ُ  )ِْلَنّ ُ ٌُْدِاً إاَى اْاَ ٌِِّت  ِنَْفِ ِ   (اَِلْ ُ   )ِ ْ  اانَّ ِب اْاعََص َةُ  ِنَْفِ ِ  َوهُْي  (َوأَْقَلُب اْاعََص َاِت  )
ْلِث  ََكذَا  ًِ ااتّْعِصٌِب  ْدََلِء َ ائِِل اْاعََص َاِت  ِِ   (ثُّي اْْلَُب  )َ فََ  ِْلَنّ ُ ٌَقُوُي َ قَاَي أَ ٌِِ   ًِ اإْلِ َوإِْ   (ثُّي أَ ُوهُ  )إِلِ

ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا ٌُْدِاً  (ثُّي اْْلَُخ ِاَْلَِب  )أَْي ااّشِقٌُ ، َواَْو َع َّل  ِِ  َكاَ  أَْ َصَل  (ثُّي اْْلَُخ ِاَْلَِب َواْْلُّيِ  )َعََل 
ثُّي  )ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا ٌُْدِاً  ِنَْفِ ِ  َكأَ ٌِِ   (ثُّي اْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلَِب  )أَْي ااّشِقٌُ   (ثُّي اْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلَِب َواْْلُّيِ  ) ِنَْفِ ِ  

 أَْي  ٌَُقَدُّي اْاعَيُّ ااّشِقٌُ  َعلَى اْاعَّيِ ِاَْلَِب ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْنُهَ ا اْ ُ  اْاَ دِّ َوٌُْدِاً ِاْلَ ٌِِّت  ِنَْفِ ِ ، (اْاعَيُّ َعلَى َهذَا ااتّْلتٌِِب 
ٌِْ ،  (ثُّي اْ نُ ُ  ) أَْي اْاعَيُّ َعلَى تَْلتٌِِب أَ ٌِِ ،  ٌَُقَدُّي اْ ُ  اْاعَّيِ ااّشِقٌِ  َعلَى اْ ِ  اْاعَّيِ ِاَْلَِب، ثُّي َعيُّ اْْلَِب ِ ْ  اْْلَ ََو

ٌُْث ٌَْنتَِهً ٌِْ ، ثُّي ِ ْ  اْْلَِب ثُّي  َنُوهَُ ا َكذَِاَك إاَى َ  قَااَ ُ  ًِ . ثُّي ِ ْ  اْْلَِب ثُّي  َنُوهَُ ا َكذَِاَك، ثُّي َعيُّ اْاَ دِّ ِ ْ  اْْلَ ََو
 .ااّلْوَ ِة َوتََلَك ُ اْاُ َصنُِّف اْ تَِصاًلا

1460. (Yang paling dekat daripada „asabah-„asabah) dari titihan adalah 
„asabah dengan dirinya sendiri. Mereka itu adalah  

 (anak lelaki) kerana dia menjulur kepada mayat dengan dirinya sendiri,  

 (kemudian anak lelakinya) sekalipun terkebawah kerana dia berdiri pada 
tempat bapanya pada pusaka maka begitu juga pada „asabah,  
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 (kemudian bapa) kerana menjulur sekelian „asabah-„asabah dengannya,  

 (kemudian bapanya) sekalipun terke atas,  

 (kemudian saudara lelaki sebapa dan seibu) iaitu syaqiq, kalau dia ibaratkan 
dengannya adalah lebih ringkas,  

 (kemudian saudara lelaki sebapa) kerana setiap dari kedua mereka menjulur 
dengan dirinya sendiri sama seperti bapanya,  

 (kemudian anak lelaki saudara lelaki sebapa dan seibu) iaitu syaqiq,  

 (kemudian anak lelaki saudara lelaki sebapa) kerana setiap dari mereka 
menjulur dengan sendirinya serti bapanya,  

 (kemudian bapa saudara di atas susunan ini) iaitu maka didulukan bapa 
saudara syaqiq di atas bapa saudara sebapa kerana setiap dari keduanya anak bagi 
datuk dan menjulur kepada mayat dengan dirinya sendiri. 

 (kemudian anak lelakinya) iaitu anak lelaki bapa saudara di atas tertib bapanya, 
maka didulukan anak lelaki bapa saudara syaqiq di atas anak lelaki bapa saudara 
sebapa, 

 kemudian bapa saudara bapa dari dua ibu bapa, kemudian dari bapa, 

 kemudian anak-anak mereka seperti itu,  

 kemudian bapa saudara datuk dari dua ibu bapa, kemudian dari bapa, kemudian 
anak-anak lelaki mereka seperti itu, hingga sekira-kira ianya terhenti.  
Nawawi mengatakannya didalam Raudhah dan musannif meninggalkannya kerana 
meringkaskan. 
 

َواْاعََص َاُت َ ْ ُي َعَص ٍَة  ( َاْاَ ْواَى اْاُ ْعتُِ   )ِ ْ  اانَّ ِب ااِّذٌَ  ٌَتَعَّص ُوَ   ِأَْنفُِ ِهْي  ( َِإذَا عُِدَ ْت اْاعََص َاُت  )
، َوأَْنَكَل اْ ُ  ااّصََلحِ إْطََلقَ ُ َعلَى  ِزيُّ َوتَ ِعَ ُ اانَّوِويُّ َوٌَُ ّ ى  ِِ  اْاَواِ دُ َواْاَ ْ ُي َواْاُ ذَّكُل َواْاُ َؤنُّث قَااَ ُ اْاُ َطّلِ

 .اْاَواِ ِد ِْلَنّ ُ َ ْ ُي َعاِصبٍ 
1461. (Apabila ketiadaan „asabah-„asabah) dari titihan yang mengambil 
„asabah dengan diri mereka sendiri (maka maula mu‟tiq) i.e pemilik hamba yang 
memerdekakannya. “َعَ بَات” adalah jamak “ ََعَ ب”. Dinamakan dengannya seorang dan 
ramai dan yang lelaki dan yang perempuan. Mengatakannya Muttarizi dan mengikutnya 
Nawawi. Ibnu Sholah ingkarkan dari menuturkannya ke atas seorang kerana ia jamak 
  .”َعاِ  “
 

ٌَْس اَُهْي َ ْهٌي ُ قَدٌّل ِ ْ  اْاَوَلثَِة،  ٌََِلُث ااتِّلَكةَ إذَا : قََلا َةُ ااّلُ ِ  ِْلَ ٌِِ ، َوَشْلًعا : َوَ ْعنَى اْاعََص َِة اُ َةً  َ ْ  اَ
ٌِْلِه . اْنفََلدَ أَْو َ ا  ََ َ   َْعدَ اْافُُلوِض   َقَْواُنَا ٌَِلُث ااتِّلَكةَ َصاِدٌ   ِاْاعََص َِة  ِنَْفِ ِ  َوهَُو َ ا تَقَدَّي َو ِنَْفِ ِ  َوَغ

  .َ عًا

1462. Makna „asabah pada lughah : kerabat lelaki sebelah bapanya, dan pada 
syara‟ : orang yang tidak punya saham yang dikadarkan daripada waris-waris, maka dia 
mewarisi peninggalan apabila sendirian atau apa yang lebih selepas fardhu-fardhu. 
Maka kata kita “mewarisi peninggalan” terbenar dengan „asabah dengan dirinya sendiri 
iaitu apa yang telah terdahulu, dan dengan „asabah dengan dirinya sendiri dan dengan 
orang lain hal keadaan bersama-sama.  
 

ٌُْل َواَِد اْْلُّيِ َ َي أَِ ٌِه ّ  ٌِْلِه ِ ْ  اْا َنَاِت َواْْلََ َواِت َغ أَْو َ ا  ََ َ  إاَى آِ ِلِه َصاِدٌ   ِذَِاَك : َوقَْواُنَا . َواْاعََص َةُ  ِ َ
ٌِْلهِ  ٌَْس اَُهّ  َ اٌ  ٌَْ تَْ ِلْقَ   ٌِِ  ااتِّلَكةَ . َو ِاْاعََص َِة َ َي َغ  .َوهُّ  اْْلََ َواُت َ َي اْا َنَاِت َو َنَاِت اَِلْ ِ   َلَ

1463. „Asabah dengan sebab orang lain dari kaangan anak-anak perempuan 
dan saudara-saudara perempuan adalah selain anak emak bersama saudara mereka. 
Kata kita “atau apa yang lebih” hingga akhirnya terbenar dengan demikian itu dan 
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dengan „asabah bersama dengan orang lain. Para perempuan itu adalah saudara-
saudara perempuan bersama anak-anak perempan bagi anak lelaki, maka tidak ada 
bagi mereka itu satu keadaan pun yang mereka menghabisi padanya akan harta 
peninggalan. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ْطََلِ  قَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ْنعَاَي  {إنَّ ا اْاَوََلُء ِاَ ْ  أَْعتََ   }: َواْاُ ْعتُِ  ٌَْشَ ُ  ااذَّكَل َواْْلُْنثَى إِلِ َوِْلَّ  اإْلِ
ْلثِ  ْعتَاِ  َ ْوُ ودٌ ِ ْ  ااّلُ ِ  َواْاَ ْلأَِة  َاْ تََوٌَا  ًِ اإْلِ ْ َ اعَ .  ِاإْلِ  .َوَ َكى اْ ُ  اْاُ ْنِذِل  ٌِِ  اإْلِ

1464. Mu‟tiq itu mencakup lelaki dan perempuan kerana itlak sabda nabi s.a.w.m 
“hanyalah wala‟ itu bagi orang yang memerdekakan”, dan kerana memberi ni‟mat 
dengan memerdekakan ujud dari lelaki dan perempuan, maka keduanya sama pada 
pusaka. Ibnu Munzir mengikayatkan ijmak padanya. 
 

ٌِْ  ِاقُّوتِ ِ  َي اانَّ ُب َعلَ ٌِْ  . َوإِنَّ ا قُدِّ شُ ِّ َ  ِِ ، َواْاُ َش ّ ُ دُوَ  اْاُ َش ِّ  ". اْاَوََلُء اُْ َ ةٌ َكلُْ َ ِة اانَّ ِب " َوٌُْلِشدُ إاَ
 ِ ِ  . 

1465. Hanyalah didulukan titihan di atas memerdekakan hamba kerana kuatnya. 
Menunjuk kepadanya “wala‟ itu satu tambatan seperti tambatan nasab”. Diserupakan ia 
dengannya, dan apa yang diserupakan kurang dari apa yang diserupakan dengannya. 
 

ٌِْهَ ا  (ثُّي َعَص َتُ ُ  ) أَْي اْاُ ْعتِِ   ِنََ ٍب اْاُ تَعَّصِ ُوَ   ِأَْنفُِ ِهْي َكاْ نِِ  َوأَِ ٌِ ، ََل َك ِْنتِِ  َوأُْ تِِ  َواَْو َ َي أََ َو
ٌِْلهِ  ٌِْ  اَُهَ ا ِْلَنُّهَ ا ِ ْ  أَْصَ اِب اْافُُلوِض، َوََل ِاْلعََص َِة َ َي َغ .  اْاُ عَّصِ َ

1466. (Kemudian „asabahnya) iaitu „asabah mu‟tiq dengan titihan yang 
mengambil „asabah dengan diri mereka sendiri seperti anak lelakinya dan saudara 
lelakinya, tidak seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya walaupun 
bersama dua saudara lelaki mereka yang meng‟asabahkan mereka kerana kedua 
mereka daripada pemilik-pemilik fardhu, dan tidak bagi „asabah bersama orang lain.  
 

نَاِث َك َنًِ اْْلَخِ  َواْاَ ْعنَى  ٌِِ  أَّ  اْاَوََلَء أَْ عَُف ِ ْ  اانَّ ِب اْاُ تََلاِ ً، َوإِذَا تََلاَ ى اانَّ ُب َوِلَث ااذُّكُوُل دُوَ  اإْلِ
 .َو َنًِ اْاعَّيِ دُوَ  أََ َواتِِهْي،  َِإذَا اَْي تَِلْث  ِْنُت اْْلَخِ َو ِْنُت اْاعَّيِ  َ ِْنُت اْاُ ْعتِِ  أَْواَى أَْ  ََل تَِلَث ِْلَنَّها أَْ عَدُ ِ ْنُهَ ا

1467. Hikmah padanya bahawa wala‟ itu lebih lemah dari nasab yang 
terkebelakang. Apabila terkebelakang titihan mewarisi para lelaki tidak para perempuan 
seperti anak-anak lelaki saudara lelaki dan anak-anak lelaki bapa saudara, tidak 
saudara-saudara perempuan mereka, maka apabila anak perempuan saudara lelaki 
dan anak perempuan bapa saudara tidak mewarisi maka anak perempuan mu‟tiq 
terutama tidak mewarisi kerana dia lebih jauh dari kedua mereka itu. 
 

ٌِْ ، ثُّي َ اَت أََ دُهَُ ا َوَ لَّف اْ نًا، ثُّي .َواْاُ ْعتَ َُل أَْقَلُب َعَص َاتِِ  ٌَْوَي َ ْوِت اْاعَتٌِ ِ    َلَْو َ اَت اْاُ ْعتُِ  َوَ لَّف اْ نَ
 .َ اَت اْاعَتٌُِ   ََوََلُؤهُ َِلْ ِ  اْاُ ْعتِِ ، دُوَ  اْ ِ  اْ نِ ِ 

1468. Yang diiktibarkan adalah yang paling dekat daripada „asabah-„asabahnya 
pada hari kematian hamba kemerdekaan itu. Maka kalau mu‟tiq mati dan dia 
meninggalkan dua anak lelaki, kemudian mati seorang darinya dan dia meninggakan 
anak lelaki, kemudian mati hamba kemerdekaan itu maka wala‟nya bagi anak lelaki 
mu‟tiq itu, tidak anak lelaki bagi anak lelakinya. 
 

ٌَْس : تَْن ٌِ ٌ  َكََلُي اْاُ َصنِِّف َكااّصِلٌحِ  ًِ أَّ  اْاَوََلَء ََل ٌَثْ ُُت ِاْلعََص َِة  ًِ َ ٌَاِة اْاُ ْعتِِ ،  َْ  إنَّ ا ٌَثْ ُُت  َْعدَهُ، َواَ
، إْذ اَْو اَْي ٌَثْ ُْت اَُهْي اْاَوََلُء إَّل   ُِ َلاٍد  َْ  اْاَوََلُء ثَا ٌِت اَُهْي  ًِ َ ٌَاِة اْاُ ْعتِِ  َعلَى اْاَ ْذَهِب اْاَ ْنُصوِا  ًِ اْْلُّيِ
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ًُّ  . َْعدَ َ ْوتِِ  اَْي ٌَِلثُوا ُهَ ا أَنّ ُ اَُهْي َ عَ ُ اَِكْ  هَُو اْاُ قَدُّي : َوقَاَ  اا ُّْ ِك ٌُتَلَّ ُا ِاَْلَْصَ اِب  ٌِِ  َوْ َهاِ ، أََص ُّ
ٌِْهْي  ٌَِ ا ٌُْ ِكُ  َ ْعلُ ُ اَ ُ َكِإْلِث اْاَ اِ  َونَْ ِوِه ا هـ . َعلَ

1469. Tanbih. Kalam musannif seperti suatu yang jelas pada bahawa wala‟ itu 
tidak sabit bagi „asabah pada masa hidup mu‟tiq, sebaliknya ia hanyalah sabit 
selepasnya yang mana ia bukan yang dikehendaki, bahkan wala‟ itu sabit bagi mereka 
pada masa hidup mu‟tiq di atas mazhab yang dinaskan didalam al Umm, kerana kalau 
wala‟ itu tidak sabit bagi mereka melainkan selepas mati mu‟tiq nescaya mereka tidak 
mewarisi. Kata Subki: dirumuskan bagi ashab Syafi‟e dua wajah padanya. Yang paling 
sahih dari keduanya bahawa ia bagi mereka bersama dengan mu‟tiq, akan tetapi mu‟tiq 
itu didulukan di atas mereka itu pada apa yang terboleh dijadikan baginya seperti 
pusaka harta dan umpamanya. Intaha.  
 

ِي  ًِ اانَّ ِب إَّل  ًِ َ َ ائِ َ  َوتَْلتٌِ ُُهيْ  َي : ِ ْنَها . هُنَا َكااتّْلتٌِِب اْاُ تَقَدِّ إذَا اْ تََ َي اْاَ دُّ َواْْلَُخ ااّشِقٌُ  أَْو ِْلٍَب قُدِّ
اْْلَُخ هُنَا  ًِ اْاَوََلِء َعلَى اْْلَْظَهِل،  ِِ ََل ِِ   ًِ اانَّ ِب اَْو اْ تََ عَا َ عَ ُ،  َََل ٌُقَدُّي أَْوََلدُ اْْلَِب َعلَى اْاَ دِّ َعلَى 

. اْْلََصّحِ،  َْ  ٌَْقتَِ ُي اْاَ دُّ َ َي ااّشِقٌِ   َقَطْ 
1470. Susunan mereka itu disini sama seperti susunan yang terdahulu pada 
titihan melainkan pada beberapa masaalah. Daripadanya apabila berhimpun datuk dan 
saudara lelaki syaqiq atau sebapa didulukan saudara lelaki disini pada wala‟ di atas 
yang palign zahir, bersalahan datuk pada titihan kalau kedua mereka berhimpun 
bersamanya, maka tidak didulukan anak-anak bapa di atas datuk di atas yang paling 
sahih, bahkan berbahagi-bahagi datuk bersama syaqiq sahaja. 

 
َوِ ْنَها إذَا َكاَ  ِاْلُ ْعتِِ   .َوِ ْنَها َ ا إذَا َكاَ  َ َي اْاَ دِّ اْ ُ  اْْلَخِ  َاْْلَْظَهُل تَْقِدٌُي اْ ُ  اْْلَخِ  ًِ اْاَوََلِء ِاقُّوِة اْا ُنُّوةِ 

. اْ نَا َعّيٍ أََ دُهَُ ا أٌَخ ِْلُّيٍ  َاْاَ ْذَهُب تَْقِدٌُ  ُ 
1471. Daripadanya apabila ada bersama datuk anak lelaki bagi saudara lelaki 
maka yang paling zahir mendulukan anak lelaki saudara lelaki itu pada wala‟ kerana 
kuat status anak. Daripadanya apabila mu‟tiq itu punya dua anak lelaki bagi bapa 
saudara, seorang dari mereka saudara seibu maka mazhab mendulukannya*. 
 

 َوُ ْكُ  ُ أَّ  ااتِّلَكةَ ِاُ ْعتِِ  اْاُ ْعتِِ ، ثُّي ِاعََص َتِِ  َعلَى ااتّْلتٌِِب .َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعّ ا إذَا اَْي ٌَكُْ  ِاْلُ ْعتِِ  َعَص َةٌ 
 َِإْ   ُِقدُوا  َُ ْعتُِ  اْْلَِب ثُّي . َوَهَكذَا َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ةِ . اْاُ ْعتَ َِل  ًِ َعَص َاِت اْاُ ْعتِِ ، ثُّي ِاُ ْعتِِ  ُ ْعتِِ  اْاُ ْعتِ ِ 

 .َوَهَكذَا. َعَص َتُ ُ ثُّي ُ ْعتُِ  اْاَ دِّ ثُّي َعَص َتُ ُ 
1472. Musannif diam dari keadaan apabila tidak ada „asabah bagi mu‟tiq. 
Hukumnya bahawa peningalan itu bagi mu‟tiq mu‟tiq kemudian bagi „asabahnya di atas 
susunan yang diiktibarkan pada „asabah-„asabah mu‟tiq, kemudian bagi mu‟tiq mu‟tiq 
mu‟tiq. Beginilah sepertimana didalam Raudhah. Maka jika mereka itu tidak ujud maka 
mu‟tiq bapa mayat kemudian „asabahnya, kemudian mu‟tiq datuk mayat, kemudian 
„asabahnya. Beginilah seterusnya.  
 

ٌِْت اْاَ اِ  إْلثًا ِاْلُ ْ ِلِ ٌ َ  ٌِْت اْاَ ا ِ ، َِإْ  اَْي ٌَكُْ  َواِلٌث اْنتَقََ  اْاَ اُ  ِا َ أَّ ا إذَا اَْي ٌَْنتَِظْي ِاَكْوِ  .  إذَا اْنتََظَي أَْ ُل  َ
ًَ َ ْفقُودَةٌ  ٌِِهَ ا ٌِْ  ِْلَّ  ِعلّةَ ااّلدِّ اْاقََلا َةُ َوِه ٌِْل ااّزْوَ  ٌَْل َعاِدٍ   َِإنّ ُ ٌَُلدُّ َعلَى أَْهِ  اْافُُلوِض َغ َ اِي َغ َونَقََ  . اإْلِ

ْ َ اعَ  ٌْجٍ  ٌِِ  اإْلِ  .اْ ُ   َُل

1473. Maka jika tidak ujud waris berpindahlah harta itu kepada baitul mal 
sebagai pusaka kepada orang-orang islam apabila teratur urusan baitul mal itu. Adapun 
apabila ia tidak tersusun kerana keadaan imam tidak adil maka ia dipulangkan ke atas 
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ahli fardhu selain dua suami isteri kerana „illat pemulangan itu adalah kerabat yang 
mana ia luput pada kedua mereka itu. Ibnu Sarraj menakalkan ijmak padanya. 
 

ٌْ ِ .َهذَا إذَا اَْي ٌَكُونَا ِ ْ  ذَِوي اْْلَْلَ ايِ  ، اَِكْ  يَ   َلَْو َكاَ  َ َي ااّزْوِ ٌِّة َلِ ٌي ُلدّ َعلَ ا َك ِْنِت اْاَ ااَِة َو ِْنِت اْاعَّيِ
ٌِْهْي ِ ْ  ِ َهِة ااّلِ ِي ََل ِ ْ  ِ َهِة ااّزْوِ ٌّةِ  .  ااّصْلُف إاَ

1474. Ini apabila kedua suami isteri itu bukan daripada zawil arham. Maka kalau 
ada bersama status kelamin itu status rahim dipulangkan harta itu ke atasnya, sama 
seperti anak perempuan bagi emak saudara belah emak dan anak perempuan bapa 
saudara, akan tetapi memalingkan kepada mereka itu dari pihak rahim bukan dari pihak 
kelaminan.  
 

ٌِْ  َطلَ ًا ِاْلعَْدِ   ٌِِهيْ    َِفً  ِْنٍت َوأُّيٍ ٌَْ قَى  َْعدَ .َوإِنَّ ا ٌَُلدُّ َ ا  ََ َ  َعْ   ُُلوِ ِهْي  ِاانِّْ  َِة ِاِ َهاِي َ ْ  ٌَُلدُّ َعلَ
 َتَِصحُّ اْاَ ْ أَاَةُ ِ ْ  . ِاَْلُّيِ ُلْ عُُهَ ا نِْصُف َ ْهٍي، َوِاْل ِْنِت ثَََلثَةُ أَْل َاِعِهَ ا. إْ َلااِ  َْلِ ِهَ ا َ ْهَ اِ  ِ ْ  ِ تّةٍ 

ًْ َعَشلَ   . َوتَْلِ ُي  ِاَِلْ تَِصاِل إاَى أَْل َعٍَة، ِاْل ِْنِت ثَََلثَةٌ َوِاَْلُّيِ َواِ دٌ . اثْنَ

1475. Hanyalah dipulangkan apa yang lebih dari fardhu-fardhu mereka dengan 
nisbah saham orang yang dipulangkan ke atasnya kerana memastikan adil pada 
mereka itu. Maka pada anak perempuan dan emak tinggal selepas mengeluarkan 
fardhu kedua mereka dua saham dari enam, bagi emak satu perempat dari dua saham 
itu iaitu setengah saham, dan bagi anak perempuan tiga perempat dari dua saham itu, 
maka sah masaalah ini dari dua belas. Kembali ia dengan ringkas kepada empat, bagi 
anak perempuan tiga dan bagi emak satu.  
 

ٌِْلهِ   .َوذََكْلُت أَْشٌَاَء ِ ْ  ذَِاَك ِ ّ ا ََل ٌَْ تَِ لُ ُ َهذَا اْاُ ْ تََصُل  ًِ َشْلحِ ااتّْن ٌِِ  َوَغ

1476. Aku sebutkan beberapa perkara dari demikian itu daripada apa yang tidak 
ditanggung mukhtasar ini didalam syarah Tanbih dan selainnya. 
 

 َوقَْدِل َ ا ، َوهُْي كُ ُّ َ ْ  اَ ُ َ ْهٌي ُ قَدٌّل َشْلًعا ََل ٌَِزٌدُ َوََل ٌَْنقُاُ ،ثُّي َشَلَع  ًِ  ٌََاِ  اْافُُلوِض َوأَْصَ ا َِها
َ ْ ُي  َْلٍض  َِ ْعنَى نَِصٌٍب أَْي اْْلَْنِص َاُء اْاَ ْذكُوَلةُ أَْي اْاَ ْ ُصوَلةُ  (َواْافُُلوُض  ): ٌَْ تَِ قُّ ُ كُ ٌّ ِ ْنُهْي  ِقَْوِاِ  

ٌَْها َوََل ٌَْنقَُا َعْنَها إَّل ِاعَاِلٍض َكعَْوٍ   ٌَُْنقَُا أَْو َلدٍّ  ٌََُزادُ،   ( ًِ ِكتَاِب اّاِ تَعَااَى  )ِاْلَوَلثَِة  ِأَْ  ََل ٌَُزادَ َعلَ
 .  ِعَْوٍ  َو ِدُونِ ِ  (ِ تّةٌ  )ِاْلَوَلثَِة َوَ  َُل اْافُُلوُض 

1477. Kemudian dia masuk pada keterangan fardhu-fardhu dan tuan-tuannya, 
yang mana mereka itu setiap orang yang punya saham yang dikadarkan pada syara‟ 
yang tidak lebih dan tidak kurang, dan pada keterangan kadar apa yang setiap mereka 
hakkan, dengan katanya : (Fardhu-fardhu), “ُُرْوض ” jamak “َْرض ” dengan makna 
habuan, iaitu habuan-habuan yang disebutkan, iaitu yang dihadkan bagi para waris 
dengan bahawa tidak ditambah di atasnya dan tidak dikurangkan darinya melainkan 
kerana perkara yang mendatang seperti „aul maka ia dikurangkan atau dengan 
pemulangan maka ia ditambah, (dididalam kitab Allah taala) bagi para waris, dan 
didalam khabar berkenaan fardhu-fardhu (enam) dengan „aul dan tanpanya.  
 

َوأَْ َصُلَها االُّ ُُي . (اانِّْصُف َواالُّ ُُي َوااثُُّ ُ  َوااثُّلُثَاِ  َوااثُّلُُث َواا ُّدُُس  ) أَْوَ ُ َها ،َوٌُعَ ُّل َعْنَها  ِِع َاَلاتٍ 
ْعُف كُّ ٍ َونِْصفُ ُ  اانِّْصُف َونِْصفُ ُ َونِْصُف نِْصِفِ ، َوااثُّلُثَاِ  َونِْصفُُهَ ا َونِْصُف : َوإِْ  ِشئْت قُْلت . َوااثُّلُُث َوااّ ِ

 .اانِّْصُف َونِْصفُ ُ َوُلْ عُ ُ َوااثُّلُثَاِ  َونِْصفُُهَ ا َوُلْ عُُهَ ا: َوإِْ  ِشئْت قُْلت . نِْصِفِهَ ا

1478. Diibaratkan darinya dengan beberapa ibarat, yang paling jelasnya 
(setengah dan satu perempat dan satu perlapan dan satu pertiga dan satu 
perenam). Yang lebih ringkasnya : satu perempat dan satu pertiga dan gandaan 
setiapnya dan setengahnya. Jika kamu hendak kamu katanya : setengah dan 
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setengahnya dan setengah setengahnya, dan dua pertiga dan setengahnya dan 
setengah setengahnya. Dan jika kamu hendak kamu katakan : setengah dan 
setengahnya dan satu perempatnya, dan dua pertiga dan setengahnya dan satu 
perempatnya. 
 

اا ُّدُُس َ ْذكُوٌل  ًِ ِكتَاِب : َوَ َلَا  ِقَْوِاِ   ًِ ِكتَاِب اّاِ تَعَااَى اا ُّدُُس ااِّذي ِاْلَ دِّة َوِا ِْنِت اَِلْ ِ ، إَّل أَْ  ٌُقَاَ  
ا أَْو َ دّةً أَْو  ِْنَت اْ ٍ ، َواا ُّ ُُي َوااتُّ ُُي  ًِ َ َ ائِِ  اْاعَْوِ  إَّل أَْ  ٌُقَاَ   اّاِ تَعَااَى ََل َ َي َكْوِ  َ ْ  ٌَْ تَِ قُّ ُ أُ ًّ

ٌِْ  َو ًِ َ َ ائِِ   ٌِْ  َوَزْوَ ٍة َوأَ ََو ٌِْ  َكَزْواٍ َوأَ ََو اْْلَّوُ  ثُلُُث َعائٍِ  َوااثّانًِ ثُُ ُ  َعائٍِ ، َوثُلُُث َ ا ٌَْ قَى  ًِ اْا َّلاَو
ٌُْث َ عَ ُ ذُو  َْلٍض َكأُّيٍ َوَ دٍّ َوَ ْ َ ِة إْ َوٍة  َِإنّ ُ ِ ْ  قَ ٌِ  اَِلْ تَِهادِ  .  اْاِ دِّ َ 

1479. Keluar dengan katanya “didalam kitab Allah taala” satu perenam yang 
sabit bagi nenek dan bagi anak perempuan dari anak lelaki, melainkan bahawa 
dikatakan satu perenam itu yang disebutkan didalam Kitab Allah taala bukan bersama 
keadaan orang yang berhak kepadanya ibu atau nenek atau anak perempuan dari anak 
lelaki, dan satu pertujuh dan satu persepuluh pada masaalah „aul, melainkan bahawa 
dikatakan yang pertama satu pertiga yang „aul dan yang kedua satu perlapan yang „aul, 
dan satu pertiga apa yang tinggal pada masaalah gharrawain seperti suami dan dua ibu 
bapa dan isteri dan dua ibu bapa, dan pada masaalah datuk sekira-kira ada 
bersamanya orang yang punya fardhu seperti emak dan datuk dan lima saudara lelaki 
maka ia dari pihak ijtihad. 
 

ٌِْلِه ِاَكْونِِ  أَْك ََل َكْ ٍل ُ ْفَلدٍ ( اانِّْصُف ) اْافَْلُض اْْلَّوُ   ( ـفَ  ) ًُّ  . َدَأَ اْاُ َصنُِّف  ِِ  َك َ َوكُْنت أََودُّ أَْ  : قَاَ  اا ُّْ ِك
ًّ  َدََءا  ِِهَ ا  ٌَْ  ْ َ  َعْ ِد اْاَواِ ِد اْاَونِّ ٌْت أَ َا اانَّ اِء َواْاُ َ  ٌِْ  ِْلَّ  اّاَ تَعَااَى  َدَأَ  ِِهَ ا َ تّى َلأَ َ اَْو  َدَُءوا  ِااثُّلُث

  َأَْعَ  َنًِ ذَِاكَ 
1480. (Maka) fardhu yang pertama (setengah). Musannif mula dengannya 
seperti orang lain kerana keadaannya yang paling besar daripada pecahan yang 
tersendiri. Kata Subki : aku suka kalau mereka mulakan dengan dua pertiga kerana 
Allah taala memulakan dengannya, hingga aku nampak Abu Naja‟ dan Husain bin Abdul 
Wahid alwanni memulakan dengannya maka demikian itu mengkagumkan aku.  
 

َوإِْ  َكانَْت  }: إذَا اْنفََلدَْت َعْ  ِ ْنِس اْا ُنُّوِة َواْْلُُ ّوِة ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (اْا ِْنُت  )أََ دَُها  ( َْلُض َ ْ َ ٍة  )َوهَُو 
َواِ دَةً  َلََها 
 .{اانِّْصُف 

1481. Ianya (fardhu lima orang) seorang daripadanya (anak perempuan) 
apabila sendirian dari jenis anak dan saudara kerana firman Allah taala “dan jika dia 
seorang maka baginya setengah”. 
 

ْ َ اعِ  ( ِْنُت اَِلْ ِ   )ثَانٌَِها  (َو  )   ََ َلَا  ِااتّْعِصٌِب َ ا .َعْ  تَْعِصٌٍب َوتَْنِقٌٍا  (إذَا اْنفََلدَْت  )َوإِْ  َ فََ   ِاإْلِ
إذَا َكاَ  َ عََها أٌَخ  ًِ دََلَ تَِها  َِإنّ ُ ٌُعَّصِ َُها َوٌَكُوُ  اََها نِْصُف َ ا َ ّ  اَ ُ، َو ِااتّْنِقٌِا َ ا إذَا َكاَ  َ عََها  ِْنُت 

 ِ ٌْ َ . ُصْلٍب  َِإّ  اََها َ عََها اا ُّدُُس تَْكِ لَةُ ااثُّلُث
1482. Keduanya (anak perempuan dari anak lelaki) sekalipun terkebawah 
dengan ijmak (apabila sendirian) dari dijadikan „asabah dan pengurangan. Maka keluar 
dengan dijadikan „asabah kedaan apabila ada bersamanya saudara lelaki pada 
darjatnya maka dia meng‟asabahkannya dan adalah baginya setengah apa yang jatuh 
bagi saudaranya itu, dan keluar dengan pengurangan keadaan apabila ada bersamanya 
anak perempuan sulbi maka bagi dia bersamanya satu perenam, penyempurnaan dua 
pertiga. 
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َواَْو َع َّل  ِااّشِقٌقَِة اََكاَ  . إذَا اْنفََلدَْت َعْ  ِ ْنِس اْا ُنُّوِة َواْْلُُ ّوةِ  (اْْلُْ ُت ِ ْ  اْْلَِب َواْْلُّيِ  )ثَاِاثَُها  (َو  )
. أَْ َصلَ 

1483. Ketiganya (saudara perempuan seibu sebapa) apabila sendirian dari 
jenis anak dan saudara. Kalau dia ibaratkan dengan syaqiqah nescaya lebih ringkas. 
 

َواَ ُ أُْ ٌت  َلََها  }: إذَا اْنفََلدَْت َعْ  ِ ْنِس اْا ُنُّوِة َواْْلُُ ّوِة ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (اْْلُْ ُت ِ ْ  اْْلَِب  )َلا ِعَُها  (َو  )
ْ عَِة  {نِْصُف َ ا تََلكَ  ٌِْد .أَْ َ عُوا َعلَى أَّ  اْاُ َلادَ  َِها اْْلُْ ُت ااّشِقٌقَةُ َواْْلُْ ُت ِ ْ  اْْلَبِ : قَاَ  اْ ُ  ااّلِ  َوَ َلَا  ِقَ

ًٌْ ا . اَِلْنِفَلاِد َعّ ْ  ذُِكَل  ًِ اْْلَْل َعَِة ااّزْوُا  َِإّ  ِاكُّ ِ َواِ دٍَة َ َي ُوُ وِدِه اانِّْصُف أَ
1484. Keempatnya (saudara perempuan sebapa) apabila dia sendirian dari 
jenis anak dan saudara kerana firman Allah taala “dan ada baginya saudara perempuan 
maka baginya setengah apa yang dia tinggalkan”. Kata Ibnu rif‟ah : mereka telah ijmak 
di atas bahwa yang dikehendaki dengannya saudara perempuan syaqiqah dan saudara 
perempuan sebapa. Keluar dengan “sendirian” dari orang yang disebutkan itu pada 
empat ini oleh suami maka bagi setiap seorang bersama ujudnya setengah juga. 
 

ٌِْلهِ  (َواَدٌ  )أَْي ِاَزْوَ تِِ   (ااّزْوُا إذَا اَْي ٌَكُْ  اََها  )َ اِ  َُها  (َو  )  َوٌَْصدُُ  اْاَواَدُ  ِااذَّكِل َواْْلُْنثَى .ِ ْن ُ أَْو ِ ْ  َغ
ٌِْلهِ  (َوََل َواَدُ اْ ٍ   ) َواَكُْي نِْصُف َ ا تََلَك  }: أَّ ا َ َي َعدَِي اْاَواَِد  َِلقَْوِاِ  تَعَااَى . اََها َوإِْ  َ فََ ، ِ ْن ُ أَْو ِ ْ  َغ

ْلِب  ًِ َ ْ ِب ااّزْواِ ِ ْ  اانِّْصِف . {أَْزَواُ كُْي إْ  اَْي ٌَكُْ  اَُهّ  َواَدٌ  ْ َ اعُ َعلَى أَّ  َواَدَ اَِلْ ِ  َكَواَِد ااصُّ َواْنعَقَدَ اإْلِ
ْلِب  ْلِث َوااتّْعِصٌِب  َِإنّ ُ  ٌِِهَ ا َكَواَِد ااصُّ ٌِْ  َ َ اًزا، َوإِّ ا قٌَِاً ا َعلَى اإْلِ ْ يِ، إّ ا ِاِصْدِ  اْ ِي اْاَواَِد َعلَ إاَى االُّ

. إْ َ اًعا
1485. Kelimanya (suami apabila tidak ada baginya) iaitu bagi isterinya (anak) 
darinya atau dari orang lain. Terbenar anak itu dengan lelaki dan perempuan, (dan 
tidak ada anak bagi anak lelaki) bagi isterinya sekalipun terkebawah, darinya atau dari 
orang selainnya. Adapun serta tidak ada anak maka kerana firman Allah taala “dan bagi 
kamu setengah apa yang isteri-isteri kamu tinggalkan jika mereka tidak punya anak”. 
Telah tersimul ijmak di atas bahawa anak bagi anak lelaki sama seperti anak sulbi pada 
menghijab suami dari setengah kepada satu perempat, samada kerana terbenar nama 
anak ke atasnya di atas jalan majaz dan samaada kerana kias di atas pusaka dan 
mengambil „asabah maka dia pada keduanya seperti anak sulbi dengan ijmak. 
 

ٌِْ   )اْافَْلُض ااثّانًِ  (َو  ) ٌِْلِه  (ااّزْواِ َ َي اْاَواَِد  ) َْلُض  (االُّ ُُي َوهَُو  َْلُض اثْنَ أَْو  )ِاَزْوَ تِِ  ِ ْن ُ أَْو ِ ْ  َغ
ٌِْلهِ ( َواَِد اَِلْ ِ  ) َ َي  (  َِإْ  َكاَ  اَُهّ  َواَدٌ  َلَكُْي } أَّ ا َ َي اْاَواَِد  َِلقَْوِاِ  تَعَااَى . اََها َوإِْ  َ فََ  ِ ْن ُ أَْو ِ ْ  َغ

ٌِْد اَِلْ ِ  هُنَا َو ٌَِ ا قَْ لَ ُ َواَدُ اْا ِْنِت  َِإنّ ُ ََل ٌَِلُث َوََل ٌُْ َ بُ  .، َوأَّ ا َ َي َواَِد اَِلْ ِ   َِلَ ا َ لّ {االُّ ُُي  .  َوَ َلَا  ِقَ
1486. Fardhu yang kedua (satu perempat. Ianya fardhu bagi dua orang), 
fardhu (suami bersama anak) bagi isteri darinya atau dari selainnya (atau) bersama 
(anak bagi anak lelaki) bagi isterinya sekalipun terkebawah, darinya atau dari 
selainnya. Adapun bersama anak maka kerana firman Allah taala “maka jika ada bagi 
mereka itu anak maka bagi kamu satu perempat”, dan adapun beserta anak bagi anak 
lelaki maka kerana apa yang telah lalu itu. Keluar denga kait anak lelaki disini dan pada 
apa yang sebelumnya anak bagi anak perempuan maka dia tidak mewarisi dan tidak 
menghijab. 
 

 (أَْو  )ِالّزْواِ  (َ َي َعدَِي اْاَواَِد  ) ِااّ ِوٌِّة  (ااّزْوَ اِت  )ِاكُّ ِ  (َو  )اْاَواِ دَِة  (ِالّزْوَ ِة  )أَْي االُّ ُُي  (َوهَُو  )
َواَُهّ  االُّ ُُي ِ ّ ا تََلْكتُْي إْ  اَْي ٌَكُْ  اَكُْي  }:  أَّ ا َ َي َعدَِي اْاَواَِد  َِلقَْوِاِ  تَعَااَى .اَ ُ َوإِْ  َ فَ َ  (َواَِد اَِلْ ِ   )َعدَِي 
ْ َ اعِ {َواَدٌ   ِاإْلِ

َواْ تُِفٌدَ ِ ْ  تَْع ٌِِلِه  ِااّزْوَ اِت  َْعدَ اْاَواِ ِد أَّ  َ ا  َْوَ  اْاَواِ دَِة إاَى . ، َوأَّ ا َ َي َعدَِي َواَِد اَِلْ ِ   َ
 .اْنتَِهاِء اْْلَْل َيِ  ًِ اْ تِْ قَاِ  االُّ ُيِ َكاْاَواِ دَِة، َوهَُو إْ َ اعٌ َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  اْاُ ْنِذلِ 
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1487. (Dan ianya) iaitu satu perempat itu (bagi isteri) yang seorang (dan) bagi 
setiap (isteri-isteri) dengan sama banyak (serta tidak ada anak) bagi suami (atau) 
tidak ada (anak bagi anak lelaki) suami, sekalipun terkebawah. Adapun beserta tidak 
ada anak maka kerana firman Allah taala “dan bagi mereka itu satu perempat daripada 
apa yang kamu tinggalkan jika tidak ada anak bagi kamu”, dan adapun serta tidak ada 
anak bagi anak lelaki maka dengan ijmak. Diambil faedah dari ibaratnya dengan “isteri-
isteri” selepas “seorang” bahawa apa yang lebih dari seorang hingga empat pada 
berhak kepada satu perempat itu sama seperti seorang, yang mana ianya diijmakkan 
sepertimana dikatakan Ibnu Munzir. 
 

ٌْ ِ : تَْن ٌِ ٌ  ، َواِ دٌ، َوهَُو ،قَْد تَِلُث اْْلُيُّ االُّ َُي  َْلً ا  ٌَِ ا إذَا تََلَك َزْوَ ةً َوأَ ََو ًَ   َِللّزْوَ ِة االُّ ُُي َوِاَْلُّيِ ثُلُُث َ ا  َِق
.  ًِ اْاَ ِقٌقَِة ُل ٌُي اَِكنُّهْي تَأَدّ ُوا َ َي اَْفِظ اْاقُْلآِ  اْاعَِظٌيِ 

1488. Tanbih. Terkadang emak mewarisi satu perempat sebagai fardhu pada 
keadaan apabila seorang meninggalkan isteri dan dua ibu bapa, maka bagi isteri itu 
satu perempat dan bagi emak satu pertiga apa yang tinggal iaitu satu yang mana ia 
hakikatnya adalah satu perempat, akan tetapi mereka beradab dengan lafaz al Quran. 
 

َ َي اْاَواَِد  ) ِااّ ِوٌِّة  (ااّزْوَ اِت  )كُ ُّ  (َو  )اْاَواِ دَِة  ( َْلُض ااّزْوَ ِة  )َوهَُو  (ااثَّ ُ   )اْافَْلُض ااثّاِاُث  (َو  )
ٌِْلَها  (  َِإْ  َكاَ  } : أَّ ا َ َي اْاَواَِد  َِلقَْوِاِ  تَعَااَى . اَ ُ َوإِْ  َ فَ َ ( َواَِد اَِلْ ِ  ) َ َي ( أَْو ) ِالّزْواِ ِ ْنَها أَْو ِ ْ  َغ

َوٌُْ تَفَادُ ِ ْ  تَْع ٌِِلِه هُنَا  ِااّزْوَ اِت  َْعدَ اْاَواِ دَِة َ ا  .، َوأَّ ا َ َي َواَِد اَِلْ ِ   َِلَ ا تَقَدّيَ {اَكُْي َواَدٌ  َلَُهّ  ااثُُّ  ُ 
. اُْ تُِفٌدَ  ٌَِ ا قَْ لَ ُ 

1489. Fardhu yang ketiga (satu perlapan). Ianya (fardhu isteri) yang seorang 
(dan) bagi setiap (isteri-isteri) dengan sama banyak, (bersama anak) suami dari isteri 
itu atau dari selainnya (atau) bersama (anak bagi anak lelaki) bagi suaminya sekalipun 
terkebawah. Adapun bersama anak maka kerana firman Allah taala “maka jika ada anak 
bagi suami-suami itu maka bagi isteri-isteri mereka satu perlapan”, dan adapun 
bersama anak bagi anak lelaki maka kerana apa yang telah lalu. Diambil faedah dari 
ibaratnya disini dengan “isteri-isteri” selepas “seorang isteri” apa yang diambil faedah 
pada apa yang sebelumnya. 
 

ٌِْ   ): َوهَُو  (ااثُّلُثَاِ   )اْافَْلُض ااّلا ُِي  (َو  ) ْ َ اعِ اْاُ ْ تَنِِد .  َأَْكثَلَ  ( َْلُض أَْل َعٍَة اْا ِْنتَ ٌِْ   َ ِاإْلِ أَّ ا  ًِ اْا ِْنتَ
ٌِْ   }: إاَى َ ا َصّ َ  ُ اْاَ اِكُي  َ ًْ َ ْعِد ْ ِ  ااّل ٌِيِ ااثُّلُث ٌِْ  َوَ لَّي أَْعَطى  ِْنتَ َوإِاَى اْاِقٌَاِس َعلَى  {أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

ًٌْ ا أَّ  اّاَ تَعَااَى قَاَ   ٌِْ  َوِ ّ ا اُْ تُّج  ِِ  أَ ٌِْ   }: اْْلُْ تَ  َوهَُو اَْو َكاَ  َ َي َواِ دٍَة َكاَ  ،{ِالذَّكِل ِ ثُْ  َ ّظِ اْْلُْنثٌََ
ٌِْ   َِلعُُ وِي قَْوا  تَعَااَى   }: َ ظَُّها ااثُّلُُث  َأَْواَى َوأَْ َل  أَْ  ٌَِ َب اََها ذَِاَك َ َي أُْ تَِها، َوأَّ ا  ًِ اْْلَْكثَِل ِ ْ  ثِْنتَ

ٌِْ   َلَُهّ  ثُلُثَا َ ا تََلَك    .{ َِإْ  كُّ  نَِ اًء  َْوَ  اثْنَتَ
1490. Fardhu keempat (dua pertiga). Ianya (fardhu empat orang : dua anak 
perempuan) maka lebih. Adapun pada dua anak perempuan maka dengan ijmak yang 
disandarkan kepada apa yang disahkan oleh hakim “bahawa nabi s.a.w.m memberikan 
anak perempuan Sa‟ad bin Rabi‟ dua pertiga” dan kepada kias di atas dua saudara 
perempuan. Daripada apa yang dihujjahkan dengannya juga bahawa Allah taala berkata 
“bagi lelaki seumpama habuan dua perempuan” yang mana lelaki kalau bersama 
seorang perempuan adalah habuannya satu pertiga maka terutama dan wajar bahawa 
wajib demikian itu bagi perempuan bersama dengan saudara perempuannya. Adapun 
pada yang lebih dari dua orang maka kerana umum firman Allah taala “maka jika 
mereka itu beberapa orang perempuan, melebihi dua orang maka bagi mereka dua 
pertiga apa yang dia tinggalkan”. 
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ًْ اْ ٍ   َأَْكثََل َكاَ  أَْواَى ِاٌَْدُ َ   ِْنتَا اَِلْ  ِ .َوإِْ  َ فَ َ  ( َنَاِت اَِلْ ِ   ) َْلُض  (َو  ) َواْْلَْاُف َوااَّلُي .  َواَْو َع َّل  ِ ِْنتَ
 َِإْ  َكاَ   ََ ٌَأْتًِ . َوَهذَا إذَا اَْي ٌَكُْ  َ عَُهّ   ِْنُت ُصْلبٍ .  ًِ اَِلْ ِ  ِاْلِ ْنِس َ تّى اَْو كُّ  ِ ْ  أَْ نَاٍء َكاَ  اْاُ ْكُي َكذَِاكَ 

. ُ ْكُ  ُ 
1491. dan fardhu bagi (anak-anak perempuan bagi anak lelaki) sekalipun 
terkebawah. Kalau dia ibaratkan dengan “dua anak perempuan bagi anak lelaki maka 
lebih” adalah ia terutama supaya masuk dua anak perempuan bagi anak lelaki. Alif-lam 
pada “اإبن” bagi jenis hinggakan kalau mereka itu dari beberapa anak lelaki adalah 
hukumnya seperti demikian itu. Ini apabila tidak ada bersama mereka anak perempuan 
sulbi maka jika ada maka akan datang hukumnya. 
 

ٌِْ   ) َْلُض  (َو  ) ٌِْ   َِلقَْوِاِ  تَعَااَى . (ِ ْ  اْْلَِب َواْْلُّيِ  ) َأَْكثََل  (اْْلُْ تَ ٌِْ   َلَُهَ ا  }: أَّ ا  ًِ اْْلُْ تَ  َِإْ  َكانَتَا اثْنَتَ
ٌِْ   َلَُهّ  ثُلُثَا َ ا تََلَك } : ، َوأَّ ا  ًِ اْْلَْكثَِل  َِلعُُ وِي قَْوا  تَعَااَى {ااثُّلُثَاِ  ِ ّ ا تََلَك   .{ َِإْ  كُّ  نَِ اًء  َْوَ  اثْنَتَ

1492. (dan) fardhu (dua saudara perempuan) maka lebih (seibu sebapa). 
Adapun pada dua saudara perempuan maka kerana firman Allah taala “maka jika kedua 
saudara itu dua orang perempuan maka bagi kedua mereka dua pertiga daripada apa 
yang dia tinggalkan”. Adapun pada yang lebih maka kerana umum firman Allah taala 
“maka jika perempuan itu lebih dari dua orang maka bagi mereka satu pertiga apa yang 
dia tinggalkan”. 
 

ٌِْ   ) َْلُض  (َو  ) ٌْ ِ  (ِ ْ  اْْلَِب  ) َأَْكثََل  (اْْلُْ تَ َ ِة، . ِعْندَ  َْقِد ااّشِقٌقَتَ ٌِْ   َِلْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ِة اْاُ تَقَدِّ أَّ ا  ًِ اْْلُْ تَ
ْ َ اعَ  ْ عَِة  ٌِِ  اإْلِ ْنفَاِ ، َكَ ا َ َكى اْ ُ  ااّلِ  َِإْ  كُّ   }: َوأَّ ا  ًِ اْْلَْكثَِل  َِلعُُ وِي قَْوا  تَعَااَى .  َِإّ  اْاُ َلادَ  ِِهَ ا ااّصِ

  ٌِْ  .َكَ ا تَقَدّيَ  {نَِ اًء  َْوَ  اثْنَتَ

1493. dan fardhu bagi (dua saudara perempuan) maka lebih dari bapa di sisi 
luput dua saudara perempuan syaqiqah. Adapun pada dua saudara perempuan maka 
kerana ayat yang mulia yang terdahulu itu, maka kehendak dua perempuan itu adalah 
dua kelompok ini sepertimana Ibnu Rif‟ah hikayatkan ijmak padanya, dan adapun pada 
yang lebih maka kerana umum firman Allah taala “maka jika perempuan itu lebih dua 
orang” sepertimana telah lalu. 
 

نَاِث ِ ّ ْ   َْلُ  ُ اانِّْصُف ِعْندَ اْنِفَلاِدِهّ  َعّ ْ  ٌُعَّصِ ُُهّ  أَْو : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ  َ ْ  تَعَدّدَ ِ ْ  اإْلِ َ َ ا ِطُ َ ْ  ٌَِلُث ااثُّلُث
. ٌَْ ُ  ُُه ّ 

1494. Tanbih. Dhabit orang yang mewarisi dua pertiga adalah orang yang 
berbilang-bilang daripada perempuan-perempuan daripada orang yang fardhunya 
setengah di sisi sendirian mereka itu dari orang yang meng‟asabahkan mereka atau dari 
yang menghijab mereka. 
 

ٌِْ   ) َوهَُو .(ااثُّلُُث  )اْافَْلُض اْاَ اِ ُس  (َو  ) َ ْ َب نُْقَصاٍ ،  ِأَْ  اَْي  (اْْلُّيِ إذَا اَْي تُْ َ ْب  )،  َْلُض ( َْلُض اثْنَ
ْ َوِة َواْْلََ َواِت ِاْلَ ٌِِّت، َ َواٌء أََكانُوا أَِشقّاَء أَْي ََل، ذُكُوًلا  ٌَكُْ  ِاَ ٌِّتَِها َواَدٌ َوََل َواَدُ اْ ٍ  َواِلٍث َوََل اثْنَاِ  ِ ْ  اإْلِ

ٌِْ  ِْلُّيٍ ِ ْ  َ دٍّ أَْي ََل، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌِْلَها َكأََ َو ِ   }: أَْي ََل، َ ْ ُ و ٌَِ   ِ َ  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  اَ ُ َواَدٌ َوَوِلثَ ُ أَ ََواهُ  ََِلُّ ِ
ِ  اا ُّدُُس  ْ َوِة اثْنَاِ   َأَْكثََل إْ َ اًعا قَْ َ  . َوَواَدُ اَِلْ ِ  ُ ْلَ ٌ   ِاْاَواَدِ . {ااثُّلُُث  َِإْ  َكاَ  اَ ُ إْ َوةٌ  ََِلُّ ِ َواْاُ َلادُ  ِاإْلِ

.  إْظَهاِل اْ ِ  َع ّاٍس اْاِ ََلفَ 
1495. Fardhu kelima (satu pertiga). Ianya (fardhu dua orang), fardhu (emak 
apabila tidak dihijab) sebagai hijab kurang dengan bahawa tidak ada bagi mayatnya 
anak dan tidak anak bagi anak lelaki yang mewarisi dan tidak dua orang saudara lelaki 
dan saudara perempuan bagi mayat, samaada mereka itu syaqiq atu tidak, lelaki atau 
bukan, dihijab dengan selainnya seperti dua saudara lelaki bagi ibu dari datuk atau tidak 
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kerana firman Allah taala “maka jika dia tidak punya anak dan mewarisinya dua ibu 
bapanya maka bagi ibunya satu pertiga, maka jika dia punya saudara maka bagi ibunya 
satu perenam”. Anak bagi anak lelaki dihubungkan dengan anak. Yang dikehendaki 
dengan saudara adalah dua orang maka lebih dengan ijmak, sebelum Ibnu Abbas 
menzahirkan khilaf.  
 

ٌِْ   َقَطْ  ًٌْ ا أَْ  ََل ٌَكُوَ  َ َي اْْلُّيِ أٌَب َوأََ دُ ااّزْوَ   . َِإْ  َكاَ  َ عََها ذَِاَك  َفَْلُ َها ثُلُُث اْا َاقًِ َكَ ا َ لّ . َوٌُْشتََلطُ أَ

1496. Disyaratkan juga bahawa tidak ada bersama ibu itu bapa dan seorang dari 
dua suami isteri sahaja. Maka jika ada bersamanya demikian itu maka fardhunya satu 
pertiga baki sepertimana telah lalu. 
 

ٌِْ   ََصاِعدًا  )أَْي ااثُّلُُث  (َوهَُو  ) ْ َ اِل، أَْي ذَاِه ًا ِ ْ   َْلِض (ِاَِلثْنَ ،  ِاانّْصِب َعلَى اْاَ اِ  َونَاِص ُ ُ َواِ ُب اإْلِ
 ِ ٌْ ٌِْ  إاَى ااصُّعُوِد َعلَى اَِلثْنَ ٌُْل اانّْصبِ . َعدَِد اَِلثْنَ َوإِنَّ ا ٌُْ تَْعَ ُ   ِاْافَاِء َوثُّي ََل  ِاْاَواِو َكَ ا . َوََل ٌَُ وُز  ٌِِ  َغ

ْ َوِة َواْْلََ َواِت ِ ْ  اْْلُّيِ  ). أَْي  ََزائِدًا.  ًِ اْاُ ْ َكيِ  ٌُْلهُ ِاقَْوِاِ  تَعَااَى (ِ ْ  اإْلِ َوإِْ  َكاَ   }، ٌَْ تَِوي  ٌِِ  ااذَّكُل َوَغ
ٌِْلهِ  .اْْلٌَةَ  {َلُ ٌ  ٌُوَلُث َكََلاَةً أَْو اْ َلأَةً َواَ ُ أٌَخ أَْو أُْ ٌت  َواَ ُ . َواْاُ َلادُ أَْوََلدُ اْْلُّيِ  ِدَِاٌِ  قَِلاَءِة اْ ِ  َ ْ عُوٍد َوَغ

ًَ َوإِْ  اَْي تَتََواتَْل اَِكنَّها َكاْاَ  َِل  ًِ اْاعََ ِ  َعلَى ااّصِ ٌحِ ِْلَّ  ِ ثَْ  ذَِاَك إنَّ ا ٌَكُوُ   ، َوِه أٌَخ أَْو أُْ ٌت ِ ْ  أُّيٍ
. تَْوقٌِفًا

1497. (Dan ianya) iaitu satu pertiga (bagi dua orang ke atas). “اِعدا َ” i.e ke atas 
dengan nashab di atas hal, dan yang menashabkannya wajib disembunyikan, iaitu hal 
keadaan pergi dari fardhu bilangan dua orang kepada naik di atas dua orang. Tidak 
harus padanya selain nashab. Ia hanyalah digunakan dengan huruf fa‟ dan “ َّثُم” tidak 
dengan huruf wau sepertimana didalam al Muhkam. Artinya “maka lebih”. (daripada 
saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu). Sama padanya 
lelaki dan selainnya kerana firman Allah taala “jika didapati lelaki yang diwarisi secara 
kalalah atau seorang perempuan dan ada baginya saudara lelaki atau saudara 
perempuan”. Yang dikehendaki anak-anak emak dengan dalil qiraat Ibnu Mas‟ud dan 
selainnya “dan baginya satu saudara lelaki atau saudara perempuan dari ibu”, yang 
mana ia sekalipun tidak tawatir akan tetapi ia seperti khabar pada pengamalannya di 
atas yang sahih kerana seumpama demikian itu hanyalah terhenti pada ajaran syara‟.  

 
ٌَْ  ااذَّكِل َواْْلُْنثَى ِْلَنّ ُ ََل تَْعِصٌَب  ٌَِ ْ  أَْداُوا  ِِ ،  ِِ ََلِف اْْلَِشقّاِء َوِْلٍَب،  َِإّ   ٌِِهْي تَْعِصٌ ًا  ََكاَ   َوإِنَّ ا َ ّو   َ

ٌَْلةَ  ًِ تَْعِلٌِق ِ  ٌِْ  َكاْا َنٌَِ  َواْا َنَاِت ذََكَلهُ اْ ُ  أَ ًِ هَُل   .ِالذَّكِل ِ ثُْ  َ ّظِ اْْلُْنثٌََ
1498. Hanyalah disamakan di antara lelaki dan perempuan kerana tidak ada hak 
asabah pada orang yang menjulur darinya, bersalahan saudara-saudara seibu sebapa 
dan sebapa, maka pada mereka itu ada hak „asabah, maka adalah bagi lelaki 
seumpama habuan dua perempuan seperti anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. 
Menyebutkannya Ibnu Abi Hurairah didalam ta‟liknya. 
 

ْ َوِة  ٌَِ ا إذَا نَقََا َعْن ُ  ِاْاُ قَاَ َ ِة َكَ ا  َو َِهذَا .اَْو َكاَ  َ عَ ُ ثَََلثَةُ إْ َوٍة  َأَْكثَلَ  َوقَْد ٌُْفَلُض ااثُّلُُث ِاْلَ دِّ َ َي اإْلِ
 .ٌَكُوُ   َْلُض ااثُّلُِث ِاثَََلثٍَة، َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  ااثّاِاُث  ًِ ِكتَاِب اّاِ تَعَااَى َكَ ا َ لّ 

1499. Terkadang difardhukan satu pertiga bagi datuk bersama saudara-saudara 
mayat pada keadaan apabila ia* kurang darinya dengan berbahagi-bahagi sepertimana 
kalau ada bersamanya tiga saudara maka lebih. Dengan ini adalah fardhu satu pertiga 
itu bagi tiga orang sekalipun yang ketiga tidak ada didalam kitab Allah taala sepertimana 
telah lalu. 
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ٌِ  َعلَى اْاُ َوّ دَِة  ( َْلُض َ ْ عٍَة  ) َوهَُو .(اا ُّدُُس  )اْافَْلُض ااّ اِدُس  (َو  ) ، (ِاَْلُّيِ َ َي اْاَواَِد  ) ِتَْقِدٌِي ااّ ِ
ٌَْلهُ، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌِْ  ِاكُّ ِ َواِ ٍد ِ ْنُهَ ا اا ُّدُُس ِ ّ ا تََلَك إْ  َكاَ  اَ ُ َواَدٌ }ذََكًلا َكاَ  أَْو َغ  )َ َي  (أَْو  )، {َوِْلَ ََو

) َواَْي ٌَْعتَ ُِلوا ُ َ ااَفَةَ ُ َ اِهٍد  ًِ ذَِاَكز . َوإِْ  َ فََ  ِاْ ِْ َ اعِ َعلَى َ ْ  َِها  ِِ  ِ ْ  ااثُّلُِث إاَى اا ُّدُِس  (َواَِد اَِلْ ِ  
ٌِْ   ََصاِعدًا) َ َي  (أَْو  ْ َوِة َواْْلََ َواِت ) أَْي  َأَْكثََل ( اثْنَ ٌْ ِ ( ِ ْ  اإْلِ . ِاَ ا َ ّل  ًِ اْْلٌَتَ

1500. Fardhu keenam (satu perenam). Ianya (fardhu tujuh orang, bagi emak 
bersama anak) lelaki atau selainnya kerana firman Allah taala “dan bagi dua ibu bapa, 
bagi setiap seorang dari mereka satu perenam daripada apa yang dia tinggalkan jika dia 
mempunyai anak”, (atau) bersama dengan (anak bagi anak lelaki) sekalipun dia 
terkebawah kerana ijmak di atas terhijab emak dengannya dari satu pertiga kepada satu 
perenam. Fuqaha‟ tidak mengiktibarkan menyalahi Mujahid pada demikian itu. (atau) 
bersama dengan (dua maka lebih daripada saudara-saudara lelaki dan saudara-
saudara perempuan) kerana apa yang telah lalu pada dua ayat itu. 
 

ٌٍْد : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ  اَُهَ ا َلأَْ اِ  َوأَْل َُي أَْلُ ٍ  َوأَْل َُي أَ ٌِْ  ُ ْلتَِصقَ ٌِْ  قَْد ٌَْشَ ُ  َ ا اَْو َواَدَْت اْ َلأَةٌ َواَدَ قَْواُ ُ اثْنَ
ٌِْ ،  ٌَُْصَلُف اََها اا ُّدُُس َوهَُو َكذَِاَك ِْلَّ  ُ ْكَ ُهَ ا  َو َْلَ اِ ، َواََها اْ ٌ  آَ َل ثُّي َ اَت َهذَا اَِلْ ُ  َوتََلَك أُّ  ُ َوَهذَ

ٌِْلِهَ ا ٌِْ   ًِ َ ائِِل اْْلَْ َكاِي ِ ْ  قَِصاٍا َوِدٌٍَة َوَغ . ُ ْكُي اَِلثْنَ
1501. Tanbih. Katanya “dua” mencakup keadaan kalau seorang perempuan 
melahirkan dua orang anak yang berdempek, bagi keduanya dua kepala dan empat kaki 
dan empat tangan dan dua faraj, dan baginya juga seorang anak lelaki yang lain 
kemudian anak ini mati dan meninggalkan emaknya dan dua anak ini, maka dipalingkan 
bagi emaknya satu perenam, yang mana ia seperti demikian itu kerana hukum 
keduanya hukum dua orang pada sekelian hukum-hukum, daripada qisas dan diat dan 
selainnya. 
 

 ِ ٌْ ًٌْ ا اا ُّدَُس َ َي ااّشّكِ  ًِ ُوُ وِد أََ َو  َكأَْ  َوِطَ  اثْنَاِ  اْ َلأَةً  ِشُْ َهٍة َوأَتَْت  َِواٍَد َواْشتَ َ َ اْاَ اُ ، ،َوتُْعَطى أَ
ثُّي َ اَت اْاَواَدُ قَْ َ  اُُ وقِِ   ِأََ ِدِهَ ا، َوِْلََ ِدِهَ ا دُوَ  اْْلَ ِل َواَدَاِ ،  َِلَْلُّيِ ِ ْ  َ اِ  اْاَواَِد اا ُّدُُس  ًِ اْْلََصّحِ أَْو 

. ااّصِ ٌُح َكَ ا  ًِ ِزٌَادَِة ااّلْوَ ِة  ًِ اْاِعدَدِ 
1502. Diberikan satu perenam itu juga bersama dengan syak pada ujud dua 
saudara, seperti bahawa dua orang menyetubuh seorang peremuan dengan syubhah 
dan perempuan itu melahirkan anak dan kesamaran keadaan ini, kemudian anak itu 
mati sebelum dia dihubungkan dengan seorang dari dua lelaki itu, dan bagi seorang dari 
kedua mereka tidak yang seorang lagi ada dua anak, maka bagi si ibu dari harta 
anaknya itu satu perenam pada yang paling sahih atau yang sahih sepertimana didalam 
Ziadah Raudhah pada „iddah-„iddah. 
 

ْ َوِة  َاَاِّذي َلدَّها ِ ْ  ااثُّلُِث إاَى اا ُّدُِس اْاَواَدُ ِاقُّوتِِ  َكَ ا وْ َوإِذَا اْ تََ َي َ َي اْْلُّيِ اْاَواَدُ أَ   َواَِد اَِلْ ِ  َواثْنَاِ  ِ ْ  اإْلِ
ْ عَةِ  ٌْ ِ  . ََ ثَ ُ اْ ُ  ااّلِ ًٌْ ا اا ُّدُُس َ َي َعدَِي َ ْ  ذُِكَل َكَ ا إذَا َ اتَْت اْ َلأَةٌ َعْ  َزْواٍ َوأَ ََو  .َوقَْد ٌُْفَلُض اََها أَ

1503. Apabila berhimpun bersama emak oleh anak atau anak bagi anak lelaki 
dan dua saudara lelaki maka yang menolak emak dari satu pertiga kepada satu 
perenam adalah anak itu kerana kuatnya sepertimana dibahaskan Ibnu Rif‟ah. 
Terkadang difardhukan satu perenam bagi emak juga serta tidak ada orang yang 
disebutkan itu sepertimana apabila seorang perempuan mati meninggalkan suami dan 
dua ibu bapa. 
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ٌِْلِه  (ِاْلَ دِّة  )أَْي اا ُّدُُس  (َوهَُو  ) ٌِْ  َوَ لَّي  }: اْاَواِلثَِة ِْلٍَب أَْو ِْلُّيٍ ِاَ  َِل أَ ًِ دَاُود َوَغ أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌِْ   َأَْكثََل اْاَواِلثَاُت ٌَْشتَِلَكاِ  أَوْ . {أَْعَطى اْاَ دّةَ اا ُّدَُس  َ . ٌَْشتَِلْكَ   ًِ اا ُّدُِس  َواْاُ َلادُ  َِها اْاِ ْنُس ِْلَّ  اْاَ دّت

ٌِْ   }: َوَلَو  اْاَ اِكُي  َِ نٍَد َصِ ٌحٍ  َ ٌِْ  َوَ لَّي قََ ى  ِِ  ِاْلَ دّت .  {أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
1504. (dan ianya) iaitu satu perenam (bagi nenek) belah bapa atau belah ibu 
yang mewarisi, kerana khabar Abu Daud dan selainnya “bahawa nabi s.a.w.m 
memberikan nenek satu perenam”. Yang dikehendaki dengan nenek itu adalah jenisnya 
kerana dua orang nenek maka lebih yang mewarisi bersyarikat pada satu perenam. 
Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih “bahawa nabi s.a.w.m menghukum 
dengannya bagi dua nenek”. 
 

 َقَْط، َ َواٌء اْنفََلدَْت أَْو َكانَْت َ َي ذَِوي  َْلٍض أَْو َعَص ٍَة  (َ َي َعدَِي اْْلُّيِ  )ثُّي إْ  َكانَْت اْاَ دّةُ ِْلُّيٍ  َلََها ذَِاَك 
ٌُْلَها،  َََل تُْ َ ُب  ِاْْلَِب َوََل  ِاْاَ دِّ ،ِْلَنَّها ََل ٌَْ ُ  َُها إَّل اْْلُيُّ  َقَطْ  ٌَْ  اْاَ ٌِِّت َغ ٌْنََها َو َ ٌَْس  َ  . إْذ اَ

1505. Kemudian jika nenek itu belah emak maka baginya demikian itu (serta 
ketiadaan emak) sahaja, sama sahaja dia sendirian atau bersama dengan pemilik-
pemilik fardhu atau „asabah kerana dia tidak dihijab melainkan oleh emak sahaja, 
kerana tidak ada di antara dia dan di antara mayat selainnya, maka dia tidak dihijab 
dengan bapa dan tidak dengan datuk. 
 

ْ َ اعِ  َِإنَّها تَْ تَِ  ُّ  ِاْْلُُ وَ ِة َواْْلُيُّ أَْقَلُب ِ ْنَها . َواْاَ دّةُ ِاَْلَِب ٌَْ ُ  َُها اْْلَُب ِْلَنَّها تُْدِاً  ِِ  َواْْلُيُّ  ِاإْلِ
1506. Nenek belah bapa dihijab oleh bapa kerana dia menjulur darinya, dan 
emak dengan ijmak, maka dia berhak dengan status emak sedangkan emak lebih dekat 
darinya.  
 

، أَْي اَْي تُْدِ   َِها ،َواْاقُْل َى ِ ْ  كُّ ِ ِ َهٍة تَْ ُ ُب اْا ُْعدَ  ِ ْنَها  َ َواٌء أَْداَْت  َِها َكأُّيِ أٍَب َوأُّيِ أُّيِ أٍَب َوأُّيِ أُّيٍ َوأُّيِ أُّيِ أُّيٍ
 .َكأُّيِ أٍَب َوأُّيِ أَ ًِ أٍَب  َََل تَِلُث اْا ُْعدَ  َ َي ُوُ وِد اْاقُْل َى

1507. Nenek yang dekat pada setiap pihak menghijab nenek yang jauh padanya, 
samaada dia menjulur dengannya seperti emak bapa dan emak emak bapa dan emak 
emak dan emak emak emak, ataupun dia tidak menjulur dengannya seperti emak bapa 
dan emak bapa bapa. Maka yang jauh tidak mewarisi serta ujud yang dekat.  
 

َواْاقُْل َى ِ ْ  ِ َهِة اْْلَِب َكأُّيِ أٍَب ََل . َواْاقُْل َى ِ ْ  ِ َهِة اْْلُّيِ َكأُّيِ أُّيٍ تَْ ُ ُب اْا ُْعدَ  ِ ْ  ِ َهِة اْْلَِب َكأُّيِ أُّيِ أَبٍ 
 ِ ٌْ ٌْنَُهَ ا نِْصفَ ،  َْ  ٌَكُوُ  اا ُّدُُس  َ  .تَْ ُ ُب اْا ُْعدَ  ِ ْ  ِ َهِة اْْلُّيِ َكأُّيِ أُّيِ أُّيٍ

1508. Yang dekat dari pihak emak seperti emak emak menghijab yang jauh dari 
pihak bapa seperti emak emak bapa. Yang dekat dari pihak bapa seperti emak bapa 
tidak menghijab yang jauh pada pihak emak, seperti emak emak emak, bahkan adalah 
satu perenam itu di antara kedua mereka, setengah setengah. 
 

ًٌْ ا  (َو  ) ْلِب  ) َأَْكثََل  (ِا ِْنِت اَِلْ ِ   )اا ُّدُُس أَ ٌِْ   (َ َي  ِْنِت ااصُّ َ أَْو َ َي  ِْنِت اْ ٍ  أَْقَلَب ِ ْنَها تَْكِ لَةُ ااثُّلُث
ٌِْ  َوَ لَّي  ِذَِاَك  ًِ  ِْنِت اَِلْ ِ  َ َي اْا ِْنِت َلَواهُ اْا َُ اِليُّ َعْ  اْ ِ  َ ْ عُودٍ  ٌِْ   .ِاقََ ائِِ  َصلّى اّاُ َعلَ َوقٌَِس َعلَ

ٌِْ ،  َاْا ِْنُت َو َنَاُت اَِلْ ِ  أَْواَى  ِذَِاكَ  َ ٌَْس اَُهّ  أَْكثَُل ِ ْ  ااثُّلُث  .اْا َاقًِ َوِْلَّ  اْا َنَاَت اَ

1509. Satu perenam juga (bagi seorang anak perempuan dari anak lelaki) 
maka lebih (bersama dengan anak perempuan sulbi) atau bersama dengan anak 
perempuan bagi anak lelaki yang lebih dekat darinya sebagai penyempurnaan dua 
pertiga kerana hukuman nabi s.a.w.m dengan demikian itu pada anak perempuan bagi 
anak lelaki yang bersama dengan anak perempuan. Meriwayatkannya Bukhari dari Ibnu 
Mas‟ud. Dikiaskan di atasnya yang tinggal lagi. Dan kerana anak-anak perempuan tidak 
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ada bagi mereka lebih dari dua pertiga, maka seorang dan beberapa anak perempuan 
bagi anak lelaki terutama dengan demikian itu. 
 

َء : تَْن ٌِ ٌ  ًْ ْلِب أَنّ ُ اَْو َكاَ  َ َي  َنَاِت اَِلْ ِ   ِْنتَا ُصْلٍب  َأَْكثََل أَنّ ُ ََل َش ٌِْلِه  ِْنَت ااصُّ اُْ تُِفٌدَ ِ ْ  إْ َلاِد اْاُ َصنِِّف َك َ
  ٌِْ َ ْ َ اعِ َكَ ا قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ ِْلَّ   ِْنَت اَِلْ ِ   َأَْكثََل إنَّ ا تَأُْ ذُ أَْو ٌَأُْ ْذَ  تَْكِ لَةَ ااثُّلُث ِا َنَاِت اَِلْ ِ  َوهَُو َكذَِاَك  ِاإْلِ

ًَ تَْكِ لَةً َكَ ا َ لّ   .َوهَُو اا ُّدُُس، َوِاَهذَا  ُّ ِ

1510. Tanbih. Diambil faedah dari memufradkan “ ِبْنت ال ُّْل” i.e anak perempuan 
sulbi oleh musannif bahawa kalau ada bersama anak-anak perempuan bagi anak lelaki 
dua anak perempuan sulbi maka lebih bahawa tidak ada suatu bagi anak-anak 
perempuan dari anak lelaki itu yang mana ia seperti demikian itu dengan ijmak 
sepertimana dikatakan Mawardi, kerana seorang anak perempuan bagi anak lelaki 
hanya mengambil penyempurnaan dua pertiga iaitu satu perenam. Kerana ini 
dinamakan ia sebagai penyempurnaan sepertimana telah lalu. 

 
ٌِْ  َكَ ا  (َواْْلُّيِ  ِ ْ  اْْلَبِ  )اْاَواِ دَِة  (ِ ْ  اْْلَِب َ َي اْْلُْ ِت  ) َأَْكثََل  (ِاَْلُْ ِت  )أَْي اا ُّدُُس  (َوهَُو  ) َ تَْكِ لَةَ ااثُّلُث

.   ًِ اْا ِْنِت َو َنَاِت اَِلْ  ِ 
1511. (Ianya) iaitu satu perenam (bagi seorang saudara perempuan) maka 
lebih (dari bapa bersama seorang saudara perempuan seibu sebapa) kerana 
menyempurnakan dua pertiga sepertimana pada anak perempuan dan anak-anak 
perempuan bagi anak lelaki. 
 

ٌَْلهُ،  ( َْلُض اْْلَِب َ َي اْاَواَِد  )أَْي اا ُّدُُس  (َوهَُو  ) .  َوإِْ  َ فَ َ  (َواَِد اَِلْ ِ   )َ َي  (أَْو  )ذََكًلا َكاَ  أَْو َغ
1512. (dan ianya) iaitu satu perenam (fardhu bapa yang bersama dengan 
anak), lelaki atau selainnya, (atau) bersama dengan (anak bagi anak lelaki) sekalipun 
dia terkebawah. 
 

ًٌْ ا  (َو  ) ٌَْ  اْاَ ٌِِّت إذَا َكاَ  ِاْلَ ٌِِّت َواَدٌ أَْو َواَدُ  (ِعْندَ َعدَِي اْْلَِب  )ِاَْلَِب  ( َْلُض اْاَ دِّ  )هَُو أَ ٌْنَ ُ َو َ ِط  َ اْاُ تََوّ ِ
ٌِْ  ِاكُّ ِ َواِ ٍد ِ ْنُهَ ا اا ُّدُُس  }: اْ ٍ  ِاقَْوِاِ  تَعَااَى   .اْْلٌَةَز َوَواَدُ اَِلْ ِ  َكاْاَواَِد َكَ ا َ ّل َواْاَ دُّ َكاْْلَبِ  {َوِْلَ ََو

1513. (dan) ia juga (fardhu datuk) belah bapa (di sisi ketiadaan bapa) yang 
menengahi di antara dia dan di antara mayat apabila mayat itu mempunyai anak atau 
anak bagi anak lelaki kerana firman Allah taala “dan bagi dua ibu bapanya, bagi setiap 
seorang dari keduanya satu perenam”. Anak bagi anak lelaki seperti anak sepertimana 
telah lalu, dan datuk seperti bapa.  
 

ًٌْ ا  (َوهَُو  )  .اْْلٌَةَ  {َواَ ُ أٌَخ أَْو أُْ ٌت  }: ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى أَْو ُ ْنثَى ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (ِاْلَواِ ِد ِ ْ  َواَِد اْْلُّيِ  )أَ

1514. (dan ianya) juga (bagi seorang dari anak emak) lelaki atau perempuan 
atau khunsa kerana firman Allah taala “dan baginya saudara lelaki atau saudara 
perempuan. . .”. 
 

أَْل َعَةٌ ِ ْ  ااذُّكُوِل ااّزْوُا َواْْلَُخ ِاَْلُّيِ َواْْلَُب َواْاَ دُّ، َوقَْد ٌَِلُث اْْلَُب : أَْصَ اُب اْافُُلوِض ثَََلثَةَ َعَشَل : تَتِّ ةٌ 
نَاِث اْْلُيُّ َواْاَ دّتَاِ  َوااّزْوَ ةُ َواْْلُْ ُت ِاَْلُّيِ َوذََواُت  ٌْنَُهَ ا، َوتِْ عَةٌ ِ ْ  اإْلِ َواْاَ دُّ  ِااتّْعِصٌِب  َقَْط َوقَْد ٌَْ َ عَاِ   َ

. اانِّْصِف اْْلَْل َيِ 
1515. Tatimmah. Pemilik-pemilik fardhu tiga belas : empat dari lelaki-lelaki, 
suami dan saudara lelaki seibu sebapa dan datuk. Terkadang bapa dan datuk mewarisi 
dengan mengambil „asabah sahaja dan terkadang kedua mereka menghimpunan 
kedua-dua fardhu dan „asabah. Dan sembilan daripada perempuan-perempuan, emak 
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dan dua nenek dan isteri dan saudara perempuan seibu dan perempuan-perempuan 
yang mempunyai setengah yang empat orang itu. 
 

 ِْلَّ  اْاَ دّةَ ،إْ َ اًعا ( ِاْْلُّيِ  )َ َواٌء أَُكّ  ِاَْلُّيِ أَْو ِاَْلَِب  (َوتَْ قُطُ اْاَ دّاُت  ): ثُّي َشَلَع  ًِ َ ْ ِب اْاِ ْلَ اِ   ِقَْوِاِ  
 .إنَّ ا تَْ تَِ  ُّ  ِاْْلُُ وَ ِة، َواْْلُيُّ أَْقَلُب ِ ْنَها َكَ ا َ لّ 

1516. Kemudian dia masuk pada hijab hirman dengan katanya (gugur nenek-
nenek) samaada mereka itu sebelah ibu atau sebelah apa (dengan ibu) di atas jalan 
ijmak, kerana nenek hanyalah berhak dengan status keibuan sedangkan ibu lebih 
hampir darinya sepertimana telah lalu.  
 

َو ِكُّ ِ َ دٍّ هَُو إاَى اْاَ ٌِِّت أَْقَلُب ِ ْنُهْي  ( ِاْْلَِب  )اْاُ ْداُوَ  إاَى اْاَ ٌِِّت  َِ ْ ِض ااذُّكُوِل  (اْْلَْ دَادُ  )ٌَْ قُطُ  (َو  )
ْ َ اعِ  .   ِاإْلِ

1517. Gugur (datuk-datuk) yang menjulur kepada mayat dengan semata-mata 
lelaki-lelaki (dengan bapa) dan dengan setiap datuk yang dia lebih dekat kepada mayat 
dari mereka itu dengan ijmak.  
 

 )ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى  (اْاَواَِد  )أَْي  َِواِ ٍد ِ ْنَها  (أَْل َعٍَة  )ُوُ وِد  (َ َي  )ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى  (َوٌَْ قُطُ َواَدُ اْْلُّيِ  )
ًْ اْاَكََلاَِة اْاُ فَّ َلِة  َِ ْ  ََل َواَدَ اَ ُ ( َواْْلَِب َواْاَ دِّ ) َوإِْ  َ فََ  ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى  (َوَواَِد اَِلْ ِ   ْ َ اعِ َوِْلٌَتَ  ِاإْلِ
َوأَّ ا اْْلُيُّ  َََل تَْ ُ  ُُهْي َوإِْ  أَْداَْوا  َِها ِْلَّ  َشْلَط َ ْ ِب اْاُ ْدِاً  ِاْاُ ْداَى  ِِ  إِّ ا اتَِّ ادُ ِ َهتِِهَ ا َكاْاَ دِّ . َوََل َواِادَ 

ٌَْ ْت  ، أَْو اْ تِْ قَاِ  اْاُ ْداَى  ِِ  كُّ  ااتِّلَكِة اَْو اْنفََلدَ َكاْْلَخِ َ َي اْْلَِب، َواْْلُّيِ َ َي َواَِدَها اَ َ َي اْْلَِب َواْاَ دِّة َ َي اْْلُّيِ
 .َكذَِاَك ِْلَنَّها تَأُْ ذُ  ِاْْلُُ وَ ِة َوهَُو  ِاْْلُُ ّوِة َوََل تَْ تَِ  ُّ َ ِ ٌَي ااتِّلَكِة إذَا اْنفََلدَتْ 

1518. (Gugur anak emak) lelaki atau perempuan (bersama) ujud (empat) iaitu 
dengan seorang darinya : (anak) lelaki atau perempuan, (dan anak bagi anak lelaki) 
sekalipun dia terkebawah, lelaki atau perempuan, (dan bapa dan datuk) dengan ijmak 
dan kerana dua ayat kalalah yang ditafsirkan dengan orang yang tidak ada anak dan 
tidak bapa. Adapun emak maka dia tidak menghijab mereka itu sekalipun mereka 
menjulur dengannya, kerana syarat terhijab orang yang dijuluri melaluinya adalah 
samaada satu pihak bagi keduanya seperti datuk bersama bapa dan nenek bersama 
emak atau orang yang dijuluri melaluinya berhakkan semua peninggalan kalau dia 
sendirian seperti saudara lelaki bersama bapa, sedangkan emak bersama anaknya 
tidak seperti demikian itu kerana dia mengambil dengan status ibu sedang anaknya 
dengan status saudara, dan dia tidak berhakkan semua peninggalan apabila dia 
sendirian. 
 

 ): أَْي  َِواِ ٍد ِ ْنَها  (َ َي ثَََلثٍَة  ) ،أَْي اْْلَُخ ااّشِقٌُ ، َواَْو َع َّل  ِِ  اََكاَ  أَْ َصلَ  (َوٌَْ قُطُ َواَدُ اْْلَِب َواْْلُّيِ  )
ْ َ اعِ  ًِ ااثََّلثَةِ ( َواْْلَُب ) َوإِْ  َ فََ   (اَِلْ ُ  َواْ ُ  اَِلْ ِ    .  ِاإْلِ

1519. (Gugur anak sebapa dan seibu) iaitu saudara syaqiq i.e seibu sebapa, 
kalau dia ibaratkan dengannya nescaya ia lebih ringkas, (bersama dengan tiga) iaitu 
dengan seorang darinya : (anak lelaki dan anak lelaki bagi anak lelaki) sekaliun dia 
terkebawah (dan bapa) dengan ijmak pada tiga ini.  
 

ِاقُّوتِِ   ِِزٌَادَِة  ( َِهُؤََلِء ااثََّلثَِة َو ِاْْلَخِ ِ ْ  اْْلَِب َواْْلُّيِ  )أَْي اْْلَُخ ِاَْلَِب  َقَْط َ َي أَْل َعٍَة  (َوٌَْ قُطُ َواَدُ اْْلَِب  )
 .اْاقُْلبِ 

1520. (Gugur anak bapa) iaitu saudara sebapa sahaja, bersama dengan empat 
(dengan tiga mereka itu dan dengan saudara lelaki sebapa dan seemak) kerana 
kuatnya dengan lebih dekat.  
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ًٌْ ا  ِ ِْنِت َوأُْ ٍت َشِقٌقَةٍ :  َِإْ  قٌَِ    أُِ ٌَب  ِأَّ  َكََلَ  ُ  ٌَِ ْ  ٌَْ ُ ُب  ُِ ْفَلِدِه َوكُ ٌّ ِ ْ  .ٌَُلدُّ َعلَى ذَِاَك أَنّ ُ ٌُْ َ ُب أَ
ٌِْلَها . اْا ِْنِت َواْْلُْ ِت ََل تَْ ُ ُب اْْلََخ  ُِ ْفَلِدَها  َْ  َ َي َغ

1521. Maka jika dikatakan: didatangkan sebagai kritikkan ke atas demikian itu 
bahawa dia dihijab juga dengan anak perempuan dan saudara perempuan syaqiqah! 
Aku jawab dengan bahawa kalamnya adalah pada orang yang menghijab dengan 
dirinya sendiri sedangkan setiap dari anak perempuan dan saudara perempuan tidak 
menghijab saudara lelaki dengan dirinya sendiri, bahkan bersama dengan orang lain. 
 

ٌِْ  ِ تّةٌ   أٌَب ِْلَنّ ُ ٌَْ ُ ُب أَ َاهُ  َُهَو أَْواَى، َوَ دٌّ ِْلَنّ ُ  ًِ دََلَ ِة أَ ٌِِ ، َواْ ٌ  َواْ نُ ُ : َواَاِّذي ٌَْ ُ ُب اْ َ  اْْلَخِ ِْلَ ََو
ٌِْ  ِْلَنّ ُ إْ  َكاَ  أَ َاهُ  َُهَو ٌُْدِاً  ِِ  َوإِْ  َكاَ  َعّ  ُ  َُهَو أَْقَلُب ِ ْن ُ،  ِْلَنُّهَ ا ٌَْ ُ  َاِ  أَ َاهُ  َُهَو أَْواَى، َواْْلَُخ ِْلَ ََو

 .َواْْلَُخ ِْلٍَب ِْلَنّ ُ أَْقَلُب ِ ْن ُ 

1522. Orang yang menghijab anak lelaki bagi saudara lelaki seibu sebapa enam 
: bapa kerana dia menghijab bapanya maka dia terutama, dan datuk kerana dia pada 
darjat bapanya, dan anak lelaki dan anaknya kerana keduanya menghijab bapanya 
maka dia terutama, dan saudara lelaki seibu sebapa kerana jika saudara lelaki itu 
bapanya maka dia menjulur darinya dan jika dia bapa saudaranya maka dia lebih dekat 
darinya, dan saudara lelaki sebapa kerana dia lebih dekat darinya. 
 

ٌِْ  ِاقُّوتِ ِ  تِّة ِاَ ا َ  ََ ، َواْ ُ  اْْلَخِ ِْلَ ََو .  َواْ ُ  اْْلَخِ ِْلٍَب ٌَْ ُ  ُ ُ َ ْ عَةٌ َهُؤََلِء ااّ ِ
1523. Anak lelaki saudara lelaki menghijabnya tujuh orang : mereka itu enam 
orang kerana apa yang telah lalu, dan anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa kerana 
kuatnya.  
 

ٌِْ  ٌَْ ُ  ُ ُ ثََ انٌَِةٌ   .َهُؤََلِء ااّ ْ عَِة ِاَ ا َ  ََ ، َواْ ُ  اْْلَخِ ِْلٍَب ِاقُْلِب دََلَ تِ ِ  :َواْاعَيُّ ِْلَ ََو

1524. Bapa saudara seibu sebapa menghijabnya lapan orang : mereka itu tujuh 
orang kerana apa yang telah lalu, dan anak lelaki saudara lelaki sebapa kerana dekat 
darjatnya. 
 

ٌِْ  ِاقُّوتِ ِ : َواْاعَيُّ ِْلٍَب ٌَْ ُ  ُ ُ تِْ عَةٌ   .َهُؤََلِء ااثَّ انٌَِِة ِاَ ا َ ّل، َوَعيٌّ ِْلَ ََو

1525. Bapa saudara sebapa menghijabnya sembilan orang : mereka itu lapan 
orang kerana apa yang telah lalu, dan bapa saudara seibu sebapa kerana kuatnya. 
 

ٌِْ  ٌَْ ُ  ُ ُ َعَشَلةٌ  ٌِْ  ِاِزٌَادَِة :َواْ ُ  َعّيٍ ِْلَ ََو  َهُؤََلِء ااتِّْ عَِة ِاَ ا َ ّل، َوَعيٌّ ِْلٍَب ِْلَنّ ُ  ًِ دََلَ ِة أَ ٌِِ ،  ٌَُقَدُّي َعلَ
. قُْل ِ ِ 

1526. Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa menghijabnya sepuluh orang : 
mereka itu sembilan orang itu kerana apa yang telah lalu, dan bapa saudara sebapa 
kerana dia pada darjat bapanya, maka didulukan dia ke atasnya kerana lebih dekatnya. 
 

ٌِْ  ِاقُّوتِ ِ   .َواْ ُ  َعّيٍ ِْلٍَب ٌَْ ُ  ُ ُ أََ دَ َعَشَل َهُؤََلِء اْاعََشَلةُ ِاَ ا َ لَف َواْ ُ  َعّيٍ ِْلَ ََو

1527. Anak lelaki bapa saudara sebapa menghijabnya sebelas orang : mereka 
itu sepuluh orang kerana apa yang telah lalu, dan anak lelaki bapa saudara seibu 
sebapa kerana kuatnya. 
 

ْ َ اعِ ِْلَّ  اانَّ َب أَْقَو  ِ ْ  اْاَوََلِء إْذ ٌَتَعَلُّ   ِِ  أَْ َكاٌي ََل تَتَعَلُّ   ِاْاَوََلِء  َواْاُ ْعتُِ  ٌَْ ُ  ُ ُ َعَص َةُ اانَّ ِب  ِاإْلِ
َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  ذَِاَك  .َكاْاَ ْ َلِ ٌِّة َوُوُ وِب اانّفَقَِة َو ُقُوِط اْاِقَصاِا َوَعدَِي ِصّ ِة ااّشَهادَِة َونَْ ِوَها

. اْ تَِصاًلا
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1528. Mu‟tiq menghijabnya „asabah nasab dengan ijmak kerana nasab lebih kuat 
dari wala‟ kerana bersangkutan dengannya hukum-hukum yang tidak bersangkutan 
dengan wala‟ seperti status mahram dan wajib nafkah dan gugur qisas dan tidak sah 
saksian dan umpamanya. Musannif diam dari demikian itu kerana meringkaskan. 
 

 }: ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (اَِلْ ُ   )اْْلَّوُ  . َ ْنُصوٌب  ِاْاَكْ َلِة ِاَكْونِِ  َ ْ َي ُ َؤنٍّث َ اِايٍ  (َوأَْل َعَةٌ ٌُعَّصِ ُوَ  أََ َواتِِهْي  )
  ٌِْ  )ااثّانًِ  (َو  ) .،  َنَّا  ُْ َ انَ ُ َوتَعَااَى َعلَى أَْوََلِد ااصُّْلبِ {ٌُوِصٌكُْي اّاُ  ًِ أَْوََلِدكُْي ِالذَّكِل ِ ثُْ  َ ّظِ اْْلُْنثٌََ

ْلِث قَاَي َ قَاَ  ُ  ًِ ااتّْعِصٌبِ  (اْ ُ  اَِلْ ِ   اْْلَُخ ِ ْ  اْْلَِب ) ااثّاِاُث ( َو . ) َوإِْ  َ فََ  ِْلَنّ ُ اَّ ا قَاَي َ قَاَي أَ ٌِِ   ًِ اإْلِ
َوإِْ  َكانُوا إْ َوةً ِلَ اًَل َونَِ اًء  َِللذَّكِل ِ ثُْ  َ ّظِ } :  َقَْط ِاقَْوِاِ  تَعَااَى ( اْْلَُخ ِ ْ  اْْلَِب : ) ااّلا ُِي  (َو . َواْْلُيِّ 
  ٌِْ  .{اْْلُْنثٌََ

1529. (Empat lelaki meng‟asabahkan saudara-saudara perempuan mereka).  

 Pertamanya (anak lelaki), kerana firman Allah taala “Allah mewasiatkan pada 
anak-anak kamu bagi yang lelaki seumpama habuan dua perempuan”, maka Allah 
subhanahu wa taala menentukan di atas anak-anak sulbi.  

 Keduanya (anak lelaki bagi anak lelaki) sekalipun dia terkebawah kerana 
tatkala dia berdiri pada tempat bapanya pada pusaka dia berdiri pada tempatnya pada 
meng‟asabahkan. 

 Ketiganya (saudara lelaki seibu sebapa).  

 Keempatnya (saudara lelaki sebapa) sahaja kerana firman Allah taala “dan jika 
mereka itu saudara-saudara lelaki dan perempuan maka bagi yang lelaki seumpama 
habuan dua perempuan”. 
 

ٌِْ  أَْو ِْلٍَب  (َوهُْي اْْلَْعَ اُي  ) َََل ٌَِلثَْ   (ٌَِلثُوَ  دُوَ  أََ َواتِِهْي  )ََل ٌُعَّصِ ُوَ  أََ َواتِِهْي  َْ   (َوأَْل َعَةٌ  )  )ِْلَ ََو
ٌِْ  أَْو ِْلٍَب  (َو َنُو اْْلَْعَ اِي  ْ َوِة ) ِْلَ ََو ْ َوِة ِ ْ  ( َو َنُو اإْلِ ٌِْ  أَْو ِْلٍَب ِْلَّ  اْاعَّ اِت َو َنَاِت اْْلَْعَ اِي َو َنَاِت اإْلِ ِْلَ ََو

ااِّذٌَ  ٌَتَعَّص ُوَ   ِأَْنفُِ ِهْي َِلْنِ َلاِل  (َوَعَص َاُت اْاَ ْواَى اْاُ ْعتِِ   )ذَِوي اْْلَْلَ اِي َكَ ا َ ّل  ٌََانُُهْي أَّوَ  اْاِكتَاِب، 
نَاَث إذَا اَْي ٌَِلثَْ   ًِ اانَّ ِب  ثِِهْي  ِاْاَوََلِء دُوَ  أََ َواتِِهْي ِْلَّ  اإْلِ ٌْنَُهْي،  ٌََِلثُوَ  َعتٌَِ  ُ َوّلِ ٌِْهْي َكَ ا َ ّل  َ اْاَوََلِء إاَ

 .اْا َِعٌِد  َََلَْ  ََل ٌَِلثَْ   ًِ اْاَوََلِء ااِّذي هَُو أَْ عَُف ِ ْ  اانَّ ِب اْا َِعٌِد أَْواَى

1530. (Empat) tidak meng‟asabahkan saudara perempuan mereka, bahkan 
(mewarisi tanpa saudara perempuan mereka) maka saudara perempan itu tidak 
mewarisi. (Mereka itu  

 bapa saudara) seibu sebapa atau sebapa,  

 (dan anak lelaki bapa saudara) seibu sebapa atau sebapa,  

 (dan anak lelaki saudara lelaki) seibu sebapa atau sebapa, kerana bapa 
saudara dan anak perempuan saudara lelaki adalah daripada zawil arham sepertimana 
telah lalu keterangan mereka itu pada awal kitab ini.  

 (dan „asabah maula mu‟tiq) yang mengambil „asabah dengan diri mereka 
sendiri kerana tertarik wala‟ itu kepada mereka sepertimana telah lalu keterangan 
mereka, maka mereka mewarisi hamba kemerdekaan pewaris mereka dengan wala‟ 
tanpa tidak saudara perempuan mereka kerana perempuan apabila tidak mewarisi pada 
titihan yang jauh maka tidak mewarisi mereka pada wala‟ yang mana ianya lebih lemah 
dari titihan yang jauh adalah terutama.  
 

  ْ ِ ًُّ ٌِْ  َوَ لَّي َوّلَث  ِْنَت َ ْ َزةَ ِ ْ  َعتٌِِ  أَ ٌَِها  }َوَ ا َلَواهُ اادّاَلقُْطنِ ًُّ ،{أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ إنّ ُ :  قَاَ  اا ُّْ ِك
ًُّ أَنّ ُ َكاَ  َعتٌِقََها. َ ِدٌٌث ُ ْ َطِلٌب ََل تَقُوُي  ِِ  اْاُ ّ ةُ  َوَكذَا َ َكى تَْصِوٌَب ذَِاَك َعْ  . َواَاِّذي َصّ َ  ُ اانَّ ائِ
ًّ اْ ُ  اْاُ لَقِِّ   ًِ أَِداِّة ااتّْن ٌِ ِ   .اانَّ ائِ
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1531. Apa yang diriwayatkan Daruqutni daripada “bahawa nabi s.a.w.m 
mewariskan anak perempuan Hamzah dari hamba kemerdekaan bapanya” kata Subki : 
bahawa ianya hadith yang goyah tidak berdiri hujjah dengannya. Yang disahkan Nasai‟e 
bahawa hamba itu adalah hamba kemerdekaan anaknya. Begitu juga dia 
menghikayatkan bahawa Nasai‟e bin Mulaqqan membilang betul demikian itu didalam 
Adillah Tanbih. 
 

َواَْو اْ تََ َي  َنُوَ  َو َنَاٌت  َااتِّلَكةُ اَُهْي .  َوَكذَا اَِلْ نَاِ  َواْا َنُوَ  إْ َ اًعا،اَِلْ ُ  اْاُ ْنفَِلدُ ٌَْ تَْ ِلُ  ااتِّلَكةَ : تَتِّ ةٌ 
 ِ ٌْ .  ِالذَّكِل ِ ثُْ  َ ّظِ اْْلُْنثٌََ

1532. Tatimmah. Anak lelaki yang sendirian menghabisi peninggalan, begitu 
juga dua dan ramai anak lelaki, dengan ijmak. Kalau berhimpun anak-anak lelaki dan 
anak-anak perempuan maka peningagaln itu bagi mereka, bagi lelaki seumpama 
habuan dua perempuan.  
 

ْلِب  ٌَِ ا ذُِكلَ  ْلِب َوأَْوََلدُ اَِلْ ِ   َِإْ  َكاَ  . َوأَْوََلدُ اَِلْ ِ  َوإِْ  نََزَ  إذَا اْنفََلدُوا َكأَْوََلِد ااصُّ  َلَْو اْ تََ َي أَْوََلدُ ااصُّ
ْلِب  ِْنٌت  َلََها اانِّْصُف َواْا َاقًِ  ْ َ اعِ،  َِإْ  اَْي ٌَكُْ   َِإْ  َكاَ  ِالصُّ ْلِب ذََكٌل َ َ َب أَْوََلدَ اَِلْ ِ   ِاإْلِ ِ ْ  أَْوََلِد ااصُّ

نَاِث  ٌِْ   }: ِْلَْوََلِد اَِلْ ِ  ااذُّكُوِل أَْو ااذُّكُوِل َواإْلِ ْلِب  ِْنتَاِ   ََصاِعدًا أََ ذَتَا . {ِالذَّكِل ِ ثُْ  َ ّظِ اْْلُْنثٌََ َوإِْ  َكاَ  ِالصُّ
نَاثِ  ٌِْ ، َواْا َاقًِ ِْلَْوََلِد اَِلْ ِ  ااذُّكُوِل أَْو ااذُّكُوِل َواإْلِ َ َء ِاْ ِنَاِث اْاُ لِّا ِ ْ  أَْوََلِد اَِلْ ِ  . أَْو أََ ْذَ  ااثُّلُث ًْ َوََل َش

ْ َ اعِ  ْلِب  ِاإْلِ ًْ ااصُّ  .إَّل أَْ  ٌَكُوَ  أَْ فََ  ِ ْنُهّ  ذََكٌل  ٌَُعَّصِ َُهّ   ًِ اْا َاقًِ َ َي  ِْنتَ

1533. Anak-anak lelaki bagi anak lelaki sekalipun terkebawah apabila mereka 
sendirian sama seperti anak-anak sulbi pada apa yang disebutkan itu. Maka kalau 
berhimpun anak-anak sulbi bersama dengan anak-anak bagi anak lelaki, maka jika 
daripada anak-anak sulbi itu ada yang lelaki dia menghijab anak-anak bagi anak lelaki 
dengan ijmak. Maka jika tidak ada, maka jika bagi sulbi itu ada anak perempuan maka 
baginya setengah dan bakinya bagi anak-anak bagi anak lelaki, lelaki sahaja atau lelaki 
dan perempuan, “bagi lelaki seumpama habuan dua perempuan”. Jika bagi sulbi itu dua 
anak perempuan maka lebih mereka mengambil dua pertiga, dan bakinya bagi anak-
anak bagi anak lelaki, lelaki sahaja atau lelaki dan perempuan. Tidak ada suatu bagi 
yang perempuan semata-mata dari anak-anak bagi lelaki yang bersama dengan dua 
anak perempuan sulbi dengan ijmak, melainkan bahawa ada lelaki yang lebih rendah 
dari mereka itu maka dia meng‟asabahkan mereka pada harta yang baki. 
 

ْلِب  ًِ َ ِ ٌيِ َ ا َ ّل، َوَكذَا َ ائُِل اْاَ نَاِز ِ   َوإِنَّ ا .َوأَْوََلدُ اْ ِ  اَِلْ ِ  َ َي أَْوََلِد اَِلْ ِ  َكأَْوََلِد اَِلْ ِ  َ َي أَْوََلِد ااصُّ
ُب َ ْ   َْوقَ ُ َك ِْنِت َعّيِ أَ ٌِِ  إْ   ِ ، َوٌُعَّصِ ُب ااذَّكُل اانّاِزُ  ِ ْ  أَْوََلِد اَِلْ ِ  َ ْ   ًِ دََلَ تِِ  َكأُْ تِِ  َو ِْنِت َعّ ِ ٌُعَّصِ

ًْ ُصْلٍب َو ِْنِت اْ ٍ  َواْ ِ  اْ ِ  اْ  ٍ  ٌِْ  َك ِْنتَ َ ٌء ِ ْ  ااثُّلُث ًْ ٌِْ  ،اَْي ٌَكُْ  اََها َش َ ٌء ِ ْ  ااثُّلُث ًْ   ِِ ََلِف َ ا إذَا َكاَ  اََها َش
 . ِْلَّ  اََها  َْلً ا اْ تَْ نَْت  ِِ  َعْ  تَْعِصٌ ِ ِ 

1534. Anak bagi anak lelaki bagi anak lelaki bersama dengan anak bagi anak 
lelaki adalah sama seperti anak bagi anak lelaki bersama dengan anak sulbi pada 
semua apa yang telah lalu itu. Begitu juga sekelian peringkat bawah*. Lelaki yang lebih 
rendah daripada anak bagi anak lelaki hanya meng‟asabahkan orang yang pada 
darjatnya seperti saudara perempuannya dan anak perempuan bapa saudaranya, dan 
meng‟asabahkan orang yang di atasnya seperti anak perempuan bapa saudara 
bapanya jika tidak ada suatu baginya dari dua pertiga, seperti dua anak perempuan 
sulbi dan seorang anak perempuan bagi anak lelaki dan anak lelaki bagi anak lelaki bagi 
anak lelaki, bersalahan keadaan apabila ada baginya sesuatu dari dua pertiga itu 
kerana dia mempunyai fardhu yang dia memada dengannya dari di‟asabahkan anak 
lelaki itu.  
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 .َو ًِ َهذَا اْاقَْدِل ِكفَاٌَةٌ  ِاانِّْ  َِة ِاَهذَا اْاُ ْ تََصلِ  .َوقَْد أُْ ِلدَ  ِااتّأِْاٌفِ . َو َاُب اْافََلائِِض َواِ يٌ 

1535. Bab faraidh sangat luas, dan  sungguhnya ia ditunggalkan dengan 
karangan. Pada kadar ini kecukupan dengan nisbah bagi mukhtasar ini. 
 

ٌَصاُ  ِ ْ  .  ااّشاِ لَِة ِاْ ٌَِصاءِ  ًِ اْاَوِصٌّةِ :  َْصٌ  + ًَ  ًِ االُّ َِة اإْلِ َء  َِكذَا"َوِه ًْ َوَصلَ ُ  ِِ  ِْلَّ  " َوَصى ااّش
عٌ  َِ ّ ٍ ُ َ اٌف َواَْو تَْقِدًٌلا ِاَ ا  َْعدَ  ٌَصاِء تَ َلُّ ٌِْل عُْق َاهُ، َوَشْلًعا ََل  َِ ْعنَى اإْلِ ٌَْل دُْنٌَاهُ  َِ  ًَ َوَصَ  َ  اْاُ وِص

ٌَْس  ِتَْد ٌٍِل َوََل تَْعِلٌِ  ِعتٍْ  َوإِْ  اْاتََ قَا  َِها ُ ْكً ا عِ اْاُ نَّ ِز  ًِ َ َلِض اْاَ ْوِت أَْو اْاُ ْلَ ِ   ِ ِ ،اْاَ ْوِت اَ .  َكااتّ َلُّ
ْنَ اَ  ٌُوِصً ثُّي ٌَُ وُت  َتُْقَ ُي تَِلَكتُ ُ  . َوَكاَ  اْْلَْنَ ُب تَْقِدٌَي اْاَوِصٌِّة َعلَى اْافََلائِِض، ِْلَّ  اإْلِ

1536. Fasal pada wasiat yang meliputi pesanan100. Wasiat pada lughah 
menyambungkan, dari “  i.e dia mewasiatkan suatu dengan sekian, iaitu dia ”َوَ ى الشَّْىَء ِبَيإَا
menyambungkannya dengannya, kerana orang yang berwasiat menyambungkan 
kebaikkan dunianya dengan kebaikkan akhiratnya, dan pada syara‟, bukan dengan 
makna pesan: tabarru‟ dengan satu hak yang disandarkan walaupun pada takdir kepada 
apa yang selepas mati yang bukannya tadbir dan bukan ta‟lik memerdekakan hamba 
sekalipun keduanya berhubung dengannya pada hukum, seperti tabarru‟ yang lulus 
pada sakit mati atau apa yang dihubungkan dengannya. Yang menasabah adalah 
mendulukan wasiat itu di atas faraidh kerana manusia berwasiat kemudian dia mati 
maka dibahagi-bahagikan peninggalannya.  
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ًِ أَْل َعَِة َ َواِ َي ِ ْ  اْاَ َواِلٌِث  ٌٍْ   }: َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ ِ ْ   َْعِد َوِصٌٍّة ٌُوِصً  َِها أَْو دَ
َ ْ  َ اَت َعلَى َوِصٌٍّة َ اَت َعلَى َ  ٌٍِ  َو ُنٍّة َوتُقًى . اْاَ ْ ُلوُي َ ْ  ُ ِلَي اْاَوِصٌّةَ } َوأَْ  َاٌل َكَ  َِل اْ ِ  َ اَ ْ  ،{

ٌِْ  َواْْلَْقَل ٌَِ ، ثُّي نُِ َخ ُوُ و َُها  ِ ٌَِة  .{َوَشَهادٍَة َوَ اَت َ ْ فُوًلا اَ ُ  ْ ََلِي َواِ  َةً  ِكُّ ِ اْاَ اِ  ِاْلَواِادَ َوَكانَْت أَّوَ  اإْلِ
ٌِْل اْاَواِلِث، َوإِْ  قَّ  اْاَ اُ  َوَكثَُل اْاِعٌَا ُ  ًَ اْ تِْ  َا َُها  ًِ ااثُّلُِث  َأَقَّ  ِا َ  .اْاَ َواِلٌِث، َو َِق

1537. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala pada empat tempat 
berkenaan pusaka “selepas wasiat yang dia berwasiat dengannya atau hutang”, dan 
khabar-khabar seperti khabar Ibnu Majjah “yang ditegah itu adalah orang yang ditegah 
dari berwasiat. Orang yang mati di atas wasiat dia mati di atas jalan dan sunnah dan 
taqwa dan saksian dan mati dalam keadaan dia diampunkan”.* Adalah wasiat itu wajib 
pada awal islam dengan semua harta bagi dua ibu bapa dan kerabat, kemudian 
dinasakhkan wajibnya dengan ayat-ayat pusaka dan kekal sunatnya pada satu pertiga 
dan kurang bagi selain warith sekalipun hartanya sedikit dan kaum keluarganya banyak. 
 

ٌ َةَ َوذََكَل اْا َِقٌّةَ .ِصٌ َةٌ َوُ وٍا َوُ وًصى اَ ُ َوُ وًصى  ِ ِ : َوأَْلَكانَُها أَْل َعَةٌ  .  َوأَْ قََط اْاُ َصنُِّف ِ ْ  ذَِاَك ااّصِ
1538. Rukun-rukunnya empat : sighah dan yang mewasiatkan dan yang 
diwasiatkan baginya dan yang diwasiatkan dengannya. Musannif menggugurkan dari 
demikian itu akan sighah dan menyebutkan bakinya. 
 

ِء  (َوتَُ وُز اْاَوِصٌّةُ  ِـ  ): َو َدَأَ  ِاْاُ وَصى  ِِ   ِقَْوِاِ   ًْ ًْ اْاِ ْنَطِة َو ِنُُ وِي (اْاَ ْعلُوِي  )ااّش َ ، َوإِْ  قَّ  َكَ  ّت
ٌِْلِه َوإِْ  اَْي ٌَقُْ  : اْاِكتَا َِة َوإِْ  اَْي تَكُْ  ُ ْ تَِقّلةً، َو ِاْاُ َكاتَِب َوإِْ  اَْي ٌَقُ ْ  إْ  َ لَْكت ، : إْ  َعّ َز نَْفَ  ُ، َو ِعَْ ِد َغ

ٌْتٍَة قَا ٍِ   َو ِنََ اَ ٍة ٌَِ  ُّ اَِلْنتِفَاعُ  َِها َكَكْلٍب ُ عَلٍّي أَْو قَا ٍِ  ااتّْعِلٌَي، َو ِنَْ ِو ِزْ ٍ  ِ ّ ا ٌُْنتَفَُي  ِِ  َكَ َ اٍد َوِ ْلِد َ 
ُِ َكَ ا نَقَلَ ُ اْاقَاِ ً أَ ُو ااّطٌِِّب َعْ  اْْلَْصَ اِب، َوَ ْ ٍل ُ ْ تََلَ ٍة  ٌْتٍَة ِاطُْعِي اْاَ َواِلحِ ٌٍْت نَِ ٍس َوَ  ِالدِّ َاوِ، َوَز

. ِاثُ ُوِت اَِلْ تَِصاِا  ًِ ذَِاكَ 

                                                 
100

. iaitu pesan kepada anak cucu, seperti pesan supaya membayarkan hutang atau memulangkan barang kepada 

pemiliknya. 
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1539. Musannif memulakan dengan barang yang diwasiatkan dengan katanya : 
(harus wasiat dengan) suatu (yang maklum) sekalipun sedikit seperti dua butir 
gandum dan dengan bayaran ansuran kitabah sekalipun ia belum tetap, dan dengan 
mukatab sekalipun dia tidak katakan : jika dia melemahkan dirinya, dan dengan hamba 
orang lain sekalipun dia tidak katakan: jika aku memilikinya, dan dengan najis yang halal 
diambil manfaat seperti anjing terlatih atau boleh menerima latihan dan dengan 
umpama tahi kering daripada apa yang boleh diambil manfaat seperti tanah baja dan 
kulit bangkai yang boleh disamak dan minyak najis dan bangkai untuk akan haiwan 
pemangsa sepertimana dinakalkan qadhi Abu Thayyib dari ashab Syafi‟e, dan arak 
yang dihormati kerana sabit ikhtisas pada demikian itu. 
 

ًَ اْاُ وَصى اَ ُ أََ دََها،  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  اَ ُ َكْلٌب ٌَِ  ُّ اَِلْنتِفَاعُ  ِِ  اَ َْت َوِصٌّتُ ُ َواَْو  َواَْو أَْوَصى  َِكْلٍب ِ ْ  ِكََل ِ ِ  أُْعِط
ٌٌْل  َكاَ  اَ ُ َ اٌ  َوِكََلٌب َوأَْوَصى  َِها كُلَِّها أَْو  ِ َْعِ َها نَفَذَْت َوِصٌّتُ ُ َوإِْ  َكثَُلْت اْاِكََلُب َوقَّ  اْاَ اُ ، ِْلَّ  اْاَ اَ  َ 

 .ِ ْ  اْاِكََلبِ 

1540. Kalau dia wasiatkan seekor anjing daripada anjing-anjingnya diberikan 
orang yang diwasiatkan seekor daripadanya. Maka jika dia tidak punya anjing yang halal 
diambil manfaat lagha wasiatnya. Kalau dia punya harta dan anjing-anjing dan dia 
wasiatkannya semuanya atau sebahagiannya lulus wasiatnya sekalipun banyak anjing 
itu dan sedikit harta itu, kerana harta lebih baik dari anjing. 
 

ِء  (َو  ) ًْ ٌٍْد  َِ اِاً اْا َائِِب أَْو َعْ ٍد ِ ْ  َع ٌِِدي، أَْو قَْدِلِه  (اْاَ ْ ُهوِ   )تَُ وُز اْاَوِصٌّةُ  ِااّش ٌُْت ِاَز ٌْنِِ  َكأَْوَص َع
ٌُْت اَ ُ  ِثَْوٍب، أَْو ِصفَتِِ   ٌُْت اَ ُ  َِصاعِ ِ ْنَطٍة، أَْو ِ ْنِ ِ  َكأَْوَص ٌُْت اَ ُ  َِهِذِه اادَّلاِهِي، أَْو نَْوعُ ُ َكأَْوَص َكأَْوَص
َكاْاَ ْ ِ  اْاَ ْوُ وِد َوَكاَ  ٌَْنفَِصُ  َ ًٌّا ِاَوْقٍت ٌُْعلَُي ُوُ ودُهُ ِعْندََها، ِْلَّ  اْاَوِصٌّةَ تَْ تَِ ُ  اْاَ َهااَةَ، َو َِ ا ََل ٌُْقدَُل 
ٌِْل ااّطائِِل َواْاعَْ ِد اْْل ِِ ، ِْلَّ  اْاُ وَصى اَ ُ ٌَْ لُُف اْاَ ٌَِّت  ًِ ثُلُثِِ  َكَ ا ٌَْ لُفُ ُ اْاَواِلُث  ًِ  َعلَى تَْ ِلٌِ ِ  َكااّط

 ِ ٌْ َ  .ثُلُث
1541. Harus wasiat dengan suatu (yang dijahilkan) „ainnya seperti aku 
wasiatkan bagi Zaid harta ku yang ghaib atau seorang daripada hamba-hamba ku, atau 
yang dijahilkan kadarnya seperti aku wasiatkan baginya dirham ini, atau bagainya 
seperti aku wasiatkan baginya dengan segantang gandum, atau jenisnya seperti aku 
wasiatkan baginya kain, atau sifatnya seperti kandungan yang ujud dan adalah ia 
tercerai dalam keadaan hidup pada waktu yang diketahui ujudnya di sisi wasiat itu, 
kerana wasiat menanggung kejahilan, dan dengan apa yang tidak dikuasai di atas 
menyerahkannya seperti burung yang terbang dan hamba yang lari kerana orang yang 
diwasiatkan baginya menggantikan mayat pada satu pertiganya seperti mana waris 
menggantikannya pada satu pertiganya. 
 

ِء  (َو  ) ًْ ٌُْت اَ ُ  َِهِذِه اْاِ ائَِة، ِْلَنَّها إذَا َصّ ْت  ِاْاَ ْعدُوِي  َ ِاْاَ ْوُ وِد أَْواَى (اْاَ ْوُ وِد  )تَُ وُز  ِااّش َو  ) .َكأَْوَص
ِء  ( ًْ ًَ  ِثََ َلٍة أَْو َ ْ ٍ  َ ٌَْ دُُث، ِْلَّ  اْاَوِصٌّةَ اُْ تُِ َ   ٌَِها ُوُ وهٌ ِ ْ  اْا ََلِل ( اْاَ ْعدُوِي ) تَُ وُز  ِااّش َكأَْ  ٌُوِص

َ اَلِة  ََكذَا  ِاْاَوِصٌّةِ  َوتَُ وُز . ِلْ قًا  ِاانّاِس َوتَْوِ عَةً، َوِْلَّ  اْاَ ْعدُوَي ٌَِصحُّ تََ لُّكُ ُ  ِعَْقِد ااّ لَِي َواْاُ َ اقَاِة َواإْلِ
ْ َهايُ  ُِّل  ٌَِها اإْلِ ٌِْ ، ِْلَّ  اْاَوِصٌّةَ تَْ تَِ ُ  اْاَ َهااَةَ،  َََل ٌَُؤث  .َوٌُعٌَُّ  اْاَواِلثُ .  ِاْاُ ْ َهِي َكأََ ِد َعْ دَ

1542. Harus ia dengan suatu (yang ujud) seperti : aku wasiatkan baginya 
seratus ini, kerana ia apabila sah dengan yang tidak ujud maka dengan yang ujud 
terutama. (dan) harus ia dengan suatu (yang tidak ujud) seperti dia berwasiat dengan 
buah atau kandungan yang akan jadi kerana wasiat ditanggungkan padanya beberapa 
wajah daripada gharar kerana berlembut dan bermudah-mudah dengan manusia dan 
kerana yang tidak ujud itu sah dimiliki dengan akad salam dan musaqah dan ijarah 
maka begitu juga dengan wasiat. Harus ia dengan suatu yang mubham seperti seorang 
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dari dua hambanya, kerana wasiat boleh menanggung kejahilan maka tidak berkesan 
padanya kesamaran. Waris menentukannya. 
 

ْطََلُ  ٌَْقتَِ ً ااتّأْ ٌِدَ، ِْلَنَّها أَْ َواٌ  ُ قَا َلَةٌ ،َوتَُ وُز  ِاْاَ نَا ِيِ اْاُ  َاَ ِة َوْ دََها ُ َؤقّتَةً َوُ َؤ ّدَةً َوُ ْطلَقَةً   َواإْلِ
ٌِْ  ِاَواِ ٍد َو ِاْاَ ْنفَعَِة ِْلَ لَ .  ِاْْلَْعَواِض َكاْْلَْعٌَا ِ  ٌِْ  دُوَ  اْاَ ْنفَعَِة َو ِاْاعَ ٌِْ  . َوتَُ وُز  ِاْاعَ َوإِنَّ ا َصّ ْت  ًِ اْاعَ

ٌُْلوَلِة اْاَ ْنفَعَِة اَ ُ  ِِإَ اَلٍة أَْو إ َاَ ٍة أَْو نَْ ِو ذَِاكَ  ْ َكاِ  َص  .َوْ دََها ِاَشْ ٍا َ َي َعدَِي اْاَ ْنفَعَِة  ٌَِها إِلِ

1543. Harus ia dengan manfaat-manfaat yang mubah sahaja101 sahaja dalam 
keadaan diwaktukan dan selama-lama dan tanpa kait, dan tanpa kait itu menuntut 
selama-lam, kerana ia harta yang dibetuli dengan bayaran sama seperti „ain. Harus ia 
dengan „ain, tidak manfaat, dan dengan „ain bagi seorang dan manfaat bagi seorang 
lain. Hanyalah sah wasiat pada „ain sahaja bagi seorang bersama tidak ada manfaat 
padanya kerana terboleh terhasil manfaat baginya dengan sewaan atau pengharusan 
atau umpama demikian itu. 
 

تَْن ٌِ ٌ ٌُْشتََلطُ  ًِ اْاُ وَصى  ِِ  َكْونُ ُ َ ْقُصودًا َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة،  َََل تَِصحُّ  َِ ا ََل ٌُْقَصدُ َكاادِّي َوَكْونِِ  ٌَْق َُ  اانّْقَ  
ِ ْ  َشْ ٍا إاَى َشْ ٍا،  ََ ا ََل ٌَْق َُ  اانّْقَ  َكاْاِقَصاِا َوَ دِّ اْاقَْذِف ََل تَِصحُّ اْاَوِصٌّةُ  ِِ ، ِْلَنُّهَ ا َوإِْ  اْنتَقَََل 

ْلِث ََل ٌَتََ ّكُ  ُ ْ تَِ قُُّهَ ا ِ ْ  نَْقِلِهَ ا ٌِْ  َصّح َكَ ا َصّلُ وا  ِِ   ًِ  َاِب اْاعَْفِو  . ِاإْلِ نَعَْي اَْو أَْوَصى  ِِ  ِاَ ْ  هَُو َعلَ
  .َعْ  اْاِقَصاِا 

1544. Tanbih. Disyaratkan pada apa yang diwasiatkan keadaannya 
dimaksudkan sepertimana didalam Raudhah, maka tidak sah ia dengan apa yang tidak 
dimaksudkan seperti darah, dan keadaannya boleh dipindahkan dari seorang kepada 
seorang lain, maka apa yang tidak menerima pindahan seperti qisas dan had tuduh 
tidak sah wasiat dengannya kerana keduanya sekalipun berpindah dengan sebab 
pusaka tidak boleh orang yang berhak kepada keduanya memindahkan keduanya. 
Na‟am kalau dia berwasiat dengannya bagi orang yang ia di atasnya sah ia sepertimana 
mereka jelaskan didalam bab maaf dari qisas. 
 

(  ًَ َ َواٌء أَْوَصى  ِِ   ًِ ِصّ تِِ  أَْو َ َلِ ِ  َِلْ تَِواِء اْاكُّ ِ َوْقَت االُُّزوِي  (ِ ْ  ااثُّلُِث  )أَْي اْاَوِصٌّةُ ُ ْعتَ ََلةٌ  (َوِه
 .َ اَ  اْاَ ْوتِ 

1545. (Ianya) iaitu wasiat diiktibarkan (dari satu pertiga), samaada dia 
berwasiat dengannya pada sihatnya atau sakitnya, kerana sama setiap satu daripada 
keduanya pada waktu lazim wasiat itu iaitu ketika mati. 
 

 َلَْو أَْوَصى  ِعَْ ٍد َوََل َعْ دَ اَ ُ . ٌُْعتَ َُل اْاَ اُ  اْاُ وَصى  ِثُلُثِِ  ٌَْوَي اْاَ ْوِت، ِْلَّ  اْاَوِصٌّةَ تَْ ِلٌٌك  َْعدَ اْاَ ْوتِ : تَْن ٌِ ٌ 
َوََل ٌَْ فَى أَّ  ااثُّلَُث ااِّذي تَْنفُذُ . واَْو َزادَ َ ااُ ُ تَعَلّقَْت اْاَوِصٌّةُ  ِ ِ . ثُّي َ لََك ِعْندَ اْاَ ْوِت َعْ دًا تَعَلّقَْت اْاَوِصٌّةُ  ِ ِ 
 ِ ٌْ ٍء اَِكنَّها تَْنعَِقدُ .  ٌِِ  اْاَوِصٌّةُ هَُو ااثُّلُُث اْافَاِ ُ   َْعدَ اادّ ًْ ٌٌْ  ُ ْ تَْ ِلٌ  اَْي تَْنفُْذ اْاَوِصٌّةُ  ًِ َش ٌِْ  دَ  َلَْو َكاَ  َعلَ

ٌُْلهُ  ًُّ َوَغ ٌَْ  َكَ ا َ َزَي  ِِ  ااّلا ِِع  .َ تّى نُنَفِّذََها اَْو أَْ َلأَ اْا َِلٌُي أَْو قََ ى َعْن ُ اادّ

1546. Tanbih. Diiktibarkan harta yang diwasiatkan dengan satu pertiganya pada 
hari kematian, kerana wasiat adalah memberi milik selepas mati. Maka kalau dia 
berwasiat dengan seorang hamba dan dia tidak punya hamba kemudian dia memiliki di 
sisi kematiannya akan seorang hamba bergantung wasiat itu dengannya. Kalau lebih 
hartanya bergantung wasiat itu dengannya. Tidak tersulit bahawa satu pertiga yang 
lulus wasiat padanya adalah satu pertiga yang lebih selepas hutang. Maka kalau ada di 
atasnya hutang yang menghabisi tidak lulus wasiat itu pada suatu pun, akan tetapi ianya 
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. iaitu tanpa „ainnya. 
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terjadi hingga kita luluskannya kalau tuan hutang melepaskan hutang atau dibayar 
hutang itu darinya sepertimana jazam Rafi‟e dan selain dia dengannya. 
 

َز  ًِ َ َلِ ِ  ااِّذي َ اَت  ٌِِ  َكَوْقٍف َوِه ٍَة َوِعتٍْ  َوإِْ َلاٍء ِاَ  َِل  عٌ نُّ ِ إّ  اّاَ تَعَااَى  }: َوٌُْعتَ َُل ِ ْ  ااثُّلُِث تَ َلُّ
ٌْكُْي ِعْندَ َو َاتِكُْي  ِثُلُِث أَْ َواِاكُْي ِزٌَادَةً اَكُْي  ًِ أَْعَ اِاكُْي  َواَْو  .َو ًِ إْ نَاِدِه َ قَا ٌ . َلَواهُ اْ ُ  َ اَ  ْ . {تََصدَّ  َعلَ

ًٌْ ا إْذ ََل أَثََل ِاتَقَدُِّي اْاِه َةِ  ّ ِة َوأَْق ََض  ًِ اْاَ َلِض اُْعتُ َِل ِ ْ  ااثُّلُِث أَ  .َوَهَب  ًِ ااّصِ

1547. Diktibarkan dari satu pertiga juga tabarru‟ yang lulus pada sakitnya yang 
dia mati padanya seperti wakaf dan hibah dan memerdekakan hamba dan pelepasan 
hutang kerana khabar “sungguhnya Allah taala bersedekah ke atas kamu di sisi wafat 
kamu dengan satu pertiga harta kamu sebagai tambahan bagi kamu pada amalan-
amalan kamu”, meriwayatkannya Ibnu Majjah. Pada isnadnya ada bahasan. Kalau dia 
menghibah pada sihatnya dan memberi terima pada sakitnya diiktibarkan ia dari satu 
pertiga juga kerana tidak ada kesan bagi terdahulu hibah. 
 

ًعا ٌَْس تَ َلُّ عٍ َ ا اَْو اْ تَْواَدَ  ًِ َ َلِض َ ْوتِِ   َِإنّ ُ اَ   َْ  إتََْلٌف َواْ تِْ تَاعٌ،  َُهَو ِ ْ  َلأِْس اْاَ اِ ، ،َوَ َلَا  ِتَ َلُّ
َز  ًِ ِصّ تِِ   ٌَُْ َ ُب ِ ْ  َلأِْس اْاَ اِ ، اَِكْ  ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  اْاِعتِْ   ًِ َ َلِض اْاَ ْوِت ِعتُْ  أُّيِ  عٌ نُّ ِ َو َِ َلِ ِ  تَ َلُّ

إذَا أَْعتَقََها  ًِ َ َلِض َ ْوتِِ   َِإنّ ُ ٌَْنفُذُ ِ ْ  َلأِْس اْاَ اِ  َكَ ا َ ٌَأْتًِ  ًِ َ َ لِِّ  إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى َ َي أَنّ ُ  اْاَواَدِ 
َز  ًِ اْاَ َلِض  عٌ نُّ ِ . تَ َلُّ

1548. Keluar dengan tabarru‟ keadaan kalau dia mendapat anak dari amah pada 
sakit matinya maka ia bukannya tabarru‟, bahkan pembinasaan dan istimta‟, maka dia 
dari kepala harta. Dan keluar dengan sakitnya oleh tabarru‟ yang lulus pada sihatnya 
maka ia dikira dari kepala harta, akan tetapi dikecualikan dari memerdekakan hamba 
pada sakit mati memerdekakan ummu walad apabila dia memerdekakannya pada sakit 
matinya maka ianya lulus dari kepala harta sepertimana akan datang pada tempatnya 
insya Allah taala, serta bahawa ianya tabarru‟ yang lulus pada sakit.  
 

ٌِْ ، َو ٌَِ ا :  َائِدَةٌ  قٌَِ ةُ َ ا ٌَفُوُت َعلَى اْاَوَلثَِة ٌُْعتَ َُل  َِوْقِت ااتّْفِوٌِت  ًِ اْاُ نَّ ِز َو َِوْقِت اْاَ ْوِت  ًِ اْاُ َ اِف إاَ
ٌَادَةُ َ َصلَْت  ٌَْ قَى ِاْلَوَلثَِة ٌُْعتَ َُل  ِأَقَّ ِ قٌَِِ ِ  ِ ْ  ٌَْوِي اْاَ ْوِت إاَى ٌَْوِي اْاقَْ ِض، ِْلَنّ ُ إْ  َكاَ  ٌَْوَي اْاَ ْوِت أَقَّ   َااّزِ

 ِ ٌْ   . ًِ ِ ْلِك اْاَواِلِث أَْو ٌَْوَي اْاقَْ ِض أَقَّ   ََ ا نَقََا قَْ لَ ُ اَْي ٌَْدُ ْ   ًِ ٌَِدِه  َََل ٌُْ َ ُب َعلَ

1549. Faedah. Nilai apa yang luput di atas para waris diiktibarkan pada waktu 
meluputkannya pada yang lulus dan pada waktu mati pada yang disandarkan 
kepadanya, dan pada apa yang kekal bagi para waris diiktibarkan dengan yang paling 
rendah dari nilai-nilainya mula dari hari mati hingga hari terima serahan, kerana jika 
ianya pada hari mati lebih rendah maka lebihan terhasil pada milik waris, atau pada hari 
terima lebih rendah maka apa yang kurang sebelumnya tidak masuk pada tangannya 
maka tidak dikira ia di atasnya. 
 

َعاٌت ُ تَعَلِّقَةٌ  ِاْاَ ْوِت َوإِْ  َكانَْت ُ َلتّ َةً َواَْي ٌُوِف  ٌِْفٌّةُ اْعتِ َاِلَها ِ ْ  ااثُّلُِث أَنّ ُ إذَا اْ تََ َي  ًِ َوِصٌٍّة تَ َلُّ َوَك
ٌْنَُهْي،  ََ ْ  :   َِإْ  تََ ّ َض اْاِعتُْ  َكأَْ  قَاَ  ،ااثُّلُُث  َِها إذَا ِ ّت  َأَْنتُْي أَْ َلاٌل أَْو َغانٌِي َوَ اِاٌي َو َْكٌل أَْ َلاٌل أُْقِلَع  َ

 .قُِلَع َعتََ  ِ ْن ُ َ ا ٌَِفً  ِااثُّلُِث َوََل ٌُْعتَُ  ِ ْ  كُّ ٍ  َْعُ  ُ، ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ ِ ْ  اْاِعتِْ  تَْ ِلٌُا ااّشْ ِا ِ ْ  ااّلِ ِّ 

1550. Kaifiat mengiktibarkannya dari satu pertiga bahawa apabila berhimpun 
pada wasiat tabarru‟-tabarru‟ yang bersangkut dengan kematian sekalipun ianya 
berturutan dan satu pertiga itu tidak mencukupinya, maka jika semata-mata 
memerdekakan hamba seperti bahawa dia kata : apabila aku mati maka kamu semua 
merdeka atau Ghanim dan Salim dan Bakar merdeka, diundi di antara mereka, maka 
siapa keluar undiannya merdeka darinya apa yang cukup dengan satu pertiga. Tidak 
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dimerdekakan dari setiap mereka akan sebahagiannya, kerana maksud dari 
memerdekakan hamba adalah melepaskan seorang dari kehambaan.  
 

نَعَْي إْ  اْعتَ ََل . َوإِنَّ ا اَْي ٌُْعتَ َْل تَْلتٌِ َُها َ َي إَ ا َتَِها ِاْلَ ْوِت َِلْشتَِلاِكَها  ًِ َوْقِت نَفَاِذَها َوهَُو َوْقُت اْاَ ْوتِ 
ًَ ،أَْعتِقُوا َ اِاً ا  َْعدَ َ ْوتًِ ثُّي َغانًِ ا ثُّي  َْكًلا: اْاُ وِصً ُوقُوَعَها ُ َلتّ َةً َكأَْ  قَاَ   َي َ ا قَدَّ  ُ، ِْلَّ  اْاُ وِص  قُدِّ

ٌِْلِه  َََل  ُدّ أَْ  تَقََي َكذَِاَك،  ِِ ََلِف َ ا َ ّل،   اْعتَ ََل ُوقُوَعَها ُ َلتّ َةً ِ ْ  َغ
1551. Hanya tidak diiktibarkan susunan tabarru‟-tabarru‟ itu serta ianya 
disandarkan kepada mati kerana bersyarikat kesemuanya pada waktu lulusnya iaitu 
waktu mati. Na‟am, jika yang berwasiat mengiktibarkan jatuh tabarru‟-tabarru‟ itu 
beraturan seperti dia katakan : hendaklah kamu merdekakan Salim selepas aku mati 
kemudian Ghanim kemudian Bakar, didulukan apa yang dia dulukannya, kerana yang 
berwasiat itu mengiktibarkan jatuhnya beraturan dari selainnya* maka tidak dapat tidak 
bahawa ianya jatuh seperti demikian itu. Bersalahan apa yang telah lalu. 
 

  ٌَْ َط ااثُّلُُث َعلَى اْاَ ِ ٌيِ  ِاْعتِ َاِل اْاِقٌَ ِة أَْو اْاِ ْقدَاِل َكَ ا تُقَّ طُ ااتِّلَكةُ  َ ٌَْل اْاِعتِْ  قُّ ِ َعاٌت َغ أَْو تََ ّ َض تَ َلُّ
ٌِْهَ ا  ِاْاِقٌَ ِة ِاْلعَتٌِِ   َط ااثُّلُُث َعلَ ٌٍْد  ِِ ائٍَة قُّ ِ ٌُْلهُ َكأَْ  أَْوَصى  ِِعتِْ  َ اِاٍي َوِاَز ُوِ ، أَْو اْ تََ َي ِعتٌْ  َوَغ أَْل َاِب اادٌُّ

ٌٍْد َ ْ  ُو َ .َِلتَِّ اِد َوْقِت اَِلْ تِْ قَا ِ   نَعَْي اَْو دَ َّل َعْ دَهُ .   َِإذَا َكانَْت قٌَِ تُ ُ ِ ائَةً َوااثُّلُُث ِ ائَةً َعتََ  نِْصفُ ُ َوِاَز
َء ِاْلَوِصٌِّة َعلَى اْْلََصّحِ  ًْ  .َوقٌَِ تُ ُ ِ ائَةٌ َوأَْوَصى اَ ُ  ِِ ائٍَة َوثُلُُث َ اِاِ  ِ ائَةٌ  َِإنّ ُ ٌُْعتَُ  كُلُّ ُ َوََل َش

1552. Atau tabarru‟-tabarru‟ itu semata selain memerdekakan hamba, diagihkan 
satu pertiga itu ke atas semuanya dengan iktibar nilai atau kadarnya sepertimana 
diagihkan harta peninggalan di antara tuan-tuan hutang, atau berhimpun 
memerdekakan hamba dan selainnya seperti bahawa dia berwasiat dengan 
memerdekakan Salim dan seratus bagi Zaid, diagihkan satu pertiga itu ke atas 
keduanya dengan nilai hamba yang dimerdekakan kerana sama waktu berhaknya. 
Maka apabila nilainya seratus dan satu pertiga itu seratus merdekalah setengahnya dan 
bagi Zaid lima puluh. Na‟am, kalau dia mentadbir hambanya yang nilainya seratus dan 
dia wasiatkan baginya seratus walhal satu pertiga hartanya seratus maka hamba itu 
merdeka sepenuhnya dan tidak ada suatu bagi wasiat itu di atas yang paling sahih. 
 

َي اْْلَّوُ  ِ ْنَها  َعاٌت ُ نَّ َزةٌ قُدِّ اْْلَّوُ ، َ تّى ٌَتِّي ااثُّلُُث َ َواًء أََكاَ   ٌَِها ِعتٌْ  أَْي ََل، َوٌُتََوقُّف َ ا فَ أَْو اْ تََ َي تَ َلُّ
ًَ َعلَى إَ اَزِة اْاَواِلثِ  َعاُت دَْ عَةً إّ ا ِ ْن ُ أَْو  َِوَكااٍَة َواتَّ دَ اْاِ ْنُس  ٌَِها َكِعتِْ  َع ٌٍِد .  َِق  َِإْ  ُوِ دَْت َهِذِه ااتّ َلُّ
َط  ِاْاِقٌَ ِة  ًِ .أَْعتَْقتُكُْي أَْو أَْ َلأْتُكُْي أُْقِلَع  ًِ اْاِعتِْ  َ اّصةً َ ذًَلا ِ ْ  ااتّْشِقٌِا : أَْو إْ َلاِء َ ْ يٍ َكقَْوِا ِ   َوقُّ ِ

ٌِْلِه َكَ ا َ لّ  . َغ
1553. atau berhimpun beberapa tabarru‟ yang lulus, didulukan yang pertama 
daripadanya maka yang pertama hingga sempurna satu pertiga itu, samada padanya 
ada memerdekakan hamba atau tidak, dan dihentikan bakinya di atas kelulusan waris. 
Maka jika didapati tabarru‟-tabarru‟ ini serentak samaada darinya atau dengan wakilan 
dan satu jenisnya padanya seperti memerdekakan berapa hamba atau melepaskan 
hutang sekumpulan orang seperti katanya : aku merdekakan kamu semua atau aku 
lepaskan hutang kamu semua diundi pada khusus merdeka hamba kerana takutkan dari 
mensetengah-setengahkan. Diagihkan ia dengan nilai pada selain memerdekakan 
hamba sepertimana telah lalu. 
 

َي اْاُ نَّ ُز، ِْلَنّ ُ ٌُِفٌدُ اْاِ ْلَك َ اَلًّ َوََلِزً ا َعاُت ُ نَّ َزةً َوُ عَلّقَةً  ِاْاَ ْوِت قُدِّ ُ وعُ  ٌِ ِ ،َوإِْ  َكانَْت ااتّ َلُّ .  ََل ٌُْ ِكُ  االُّ
1554. Jika ianya tabarru‟-tabarru‟ lulus dan digantungkan dengan mati didulukan 
yang lulus, kerana ia memberi faedah pemilikkan yang semasa dan lazim, tidak 
mungkin rujuk padanya. 
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اَْو قَاَ  إْ  أَْعتَْقُت َغانًِ ا  ََ اِاٌي ُ لٌّ  َأَْعتََ  َغانًِ ا  ًِ َ َلِض َ ْوتِِ  تَعٌََّ  ِاْلِعتِْ  إْ  َ َلَا َوْ دَهُ ِ ْ  :  ُُلوعٌ 
 .ااثُّلُِث َوََل إْقَلاعَ 

1555. Beberapa cabangan. Kalau dia kata : jika aku merdekakan Ghanim maka 
Salim merdeka, maka dia memerdekakan Ghanim pada sakit matinya tertentu dia untuk 
merdeka jika dia sendiri sahaja terkeluar dari satu pertiga, dan tidak ada undian.  
 

ٍء ِ ْن ُ َ اَلًّ  ًْ  َواَْو أَْوَصى  ِااثُّلُِث .َواَْو أَْوَصى  َِ اِ ٍل هَُو ثُلُُث َ اِاِ  َو َاقٌِِ  َغائٌِب اَْي ٌَتََ لّْط ُ وًصى اَ ُ َعلَى َش
ٌء دُ َِي اَ ُ ثُلُثُ ُ  ًْ ٌِْ  َش ٌِْ  َوكُلَّ ا نَّض ِ ْ  اادّ ٌٌْ  دُ َِي ِاْلُ وَصى اَ ُ ثُلُُث اْاعَ ٌٌْ  َودَ  .َواَ ُ َع

1556. Kalau dia berwasiat dengan yang suatu hadhir yang mana ia satu pertiga 
hartanya dan baki hartanya ghaib orang yang diwasiatkan baginya tidak menguasai 
sesuatu darinya pada masa itu. Kalau dia wasiatkan dengan satu pertiga hartanya dan 
dia memiliki „ain dan hutang diserahkan kepada orang yang diwasiatkan baginya satu 
pertiga „ain itu dan setiap kali sesuatu dari hutang itu menjadi duit diserahkan 
kepadanya satu pertiganya. 
 

ًَ  ِأَْكثََل ِ ْ  ثُلُِث َ اِا ِ  ٌِْ  . َوٌُْندَُب ِاْلُ وِصً أَْ  ََل ٌُوِص ٌْئًا ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ااثُّلُُث  }َواْْلَْواَى أَْ  ٌُْنِقَا ِ ْن ُ َش
.  {َوااثُّلُُث َكثٌِلٌ 

1557. Sunat bahawa orang yang berwasiat tidak mewasiatkan lebih dari satu 
pertiga hartanya. Yang terutama bahawa dia mengurangkan darinya sedikit kerana 
khabar dua kitab yang sahih “satu pertiga, dan satu pertiga itu banyak”. 
 

ٌُْلهُ َوإِْ  قَاَ  اْاقَاِ ً ،َعلَى ااثُّلُثِ  ( َِإْ  َزادَ  ) ٌِْ  َ ْكُلوَهةٌ َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ َكَ ا قَااَ ُ اْاُ تََواًِّ َوَغ ٌَادَةُ َعلَ  َوااّزِ
ٌُْلهُ إنَّها ُ َ ّلَ ةٌ   َتَْ طُُ  اْاَوِصٌّةُ  ِااّزائِِد إْ  َلدّهُ َواِلٌث َ ااٌّ . (َعلَى إَ اَزِة اْاَوَلثَِة )ااّزائِدُ  (ُوقَِف  ) ،َوَغ

ِف، ِْلَنّ ُ َ قُّ ُ   َِإْ  اَْي ٌَكُْ  َواِلٌث َ ااٌّ  ََطلَْت  ًِ ااّزائِِد، ِْلَّ  اْاَ ّ  ِاْلُ ْ ِلِ ٌَ   َََل ُ ِ ٌَز، أَْو . ُ ْطلَُ  ااتَّصلُّ
ٌَْها ِف  َااّظاِهُل َكَ ا  ََ ثَ ُ  َْعُ ُهْي أَنّ ُ إْ  تُُوقِّعَْت أَْهِلٌّتُ ُ ُوقَِف اْْلَْ ُل إاَ ٌُْل ُ ْطلَِ  ااتَّصلُّ . َوإَِّل  ََطلَتْ . َكاَ  َوهَُو َغ

ًُّ ِ ْ  اْا ُْطََل ِ  ٌِْ  ٌُْ َ ُ  َ ا أَْ تَى  ِِ  اا ُّْ ِك  .َوإِْ  أََ اَزهُ  َِإَ اَزتُ ُ تَْنِفٌذٌ ِاْلَوِصٌِّة  ِااّزائِدِ . َوَعلَ

1558. (Maka jika dia melebihkan) di atas satu pertiga yang mana lebih di 
atasnya itu makruh dan ia yang muktamad sepertimana kata Mutawalli dan selainnya, 
sekalipun kata Qadhi dan selainnya bahawa ianya haram, (dihentikan) yang lebih itu 
(di atas kelulusan para waris). Maka batal wasiat pada yang labih itu jika waris khas 
yang bebas tasarruf menolaknya kerana ia haknya. Maka jika tidak ada waris khas batal 
ia pada yang lebih itu kerana hak itu bagi orang-orang islam maka tidak ada orang yang 
mengharuskan, atau ada tetapi dia tidak mutlak tasarruf maka yang zahir sepertimana 
dibahaskan sebahagian mereka bahawa jika dijangkakan keahliannya dihentikan 
urusannya kepada terhasilnya. Jika tidak batal ia. Di atasnya ditangungkan apa yang 
difatwakan Subki daripada batalnya, dan jika dia mengharuskannya maka hukum harus 
olehnya adalah meluluskan wasiat pada yang lebih itu. 
 

ٌِْل َ ائٍِز  َِزائٍِد َعلَى ِ ّصتِِ  ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ  (ِاَواِلٍث  )أَْي تُْكَلهُ َكَلاَهةَ تَْنِزٌٍ   (َوََل تَُ وُز اْاَوِصٌّةُ  ) َ اّاٍ َغ
ٌِْ  َوَ لَّي  َف  (إَّل أَْ  ٌُِ ٌَزَها  َاقًِ اْاَوَلثَِة  )َلَواهُ أَْصَ اُب اا ُّنَِ   {ََل َوِصٌّةَ ِاَواِلٍث  }: َعلَ اْاُ ْطلَِقٌَ  ااتَّصلُّ

ٌِْ  َوَ لَّي  ًُّ  ِِإْ نَادٍ  {ََل َوِصٌّةَ ِاَواِلٍث إَّل أَْ  ٌُِ ٌَزَها  َاقًِ اْاَوَلثَِة  }: ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ٌَْهِق قَاَ  . َلَواهُ اْا َ
ٍ  ِااّزائِِد َعلَى ااثُّلُِث، ًّ ًُّ َصاِاٌح َوقٌَِاً ا َعلَى اْاَوِصٌِّة ِْلَْ نَ ِ  ااذَّه ِ

1559. (Tidak harus wasiat) iaitu makruh sebagai karahah tanzih (bagi waris) 
khas yang tidak menghabisi peninggalan dengan yang lebih di atas habuannya kerana 
sabda nabi s.a.w.m “tidak ada wasiat bagi waris”. Meriwayatkannya tuan tuan kitab 
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hadith, (melainkan baki waris-waris) yang mutlak tasarruf (mengharuskannya) 
kerana sabda nabi s.a.w.m “tidak ada wasiat bagi waris melainkan bahawa baki para 
waris mengharuskannya”, meriwayatkannya Baihaqi dengan beberapa sanad-sanad. 
Kata Zahabi : yang soleh, dan kerana kias di atas wasiat kepada ajnabi dengan yang 
lebih di atas satu pertiga. 
 

  ٌِْ ٌِْت اْاَ اِ   َِإّ  ذَِاَك ٌُْصَلُف إاَ ٍء ثُّي اْنتَقََ  إْلثُ ُ ِا َ ًْ ْنَ اٍ   َِش َوَ َلَا  ِاْاَ اّاِ اْاَواِلُث ِاْلعَاّيِ َكَ ا اَْو أَْوَصى إِلِ
ٌِْل َ ائٍِز َ ا اَْو أَْوَصى ِاَ ائٍِز  َِ اِاِ  كُلِِّ   َِإنَّها  َاِطلَةٌ َعلَى اْْلََصّحِ، َو َِزائٍِد  َ اِي، َو ِ َ َوََل ٌَْ تَاُا إاَى إَ اَزِة اإْلِ
ٌَْ  اْاُ َشاعِ َواْاُ عٌَِّ ، َو ِاْاُ ْطلَِقٌَ   َعلَى ِ ّصتِِ  َ ا اَْو أَْوَصى ِاَواِلٍث  ِقَْدِل إْلثِِ   َِإّ   ٌِِ  تَْفِصًٌَل ٌَأْتًِ  َ
َ اَزةُ َوََل ِ ْ  َوِاٌِّ ِ  ٌِْ   َِ فٍَ   َََل تَِصحُّ ِ ْن ُ اإْلِ َف َ ا اَْو َكاَ   ٌِِهْي َصِ ٌٌل أَْو َ ْ نُوٌ  أَْو َ ْ ُ وٌل َعلَ . ااتَّصلُّ

1560. Keluar dengan “yang khas” oleh waris yang umum sepertimana kalau dia 
wasiatkan sesuatu bagi seorang kemudian pusakanya berpindah kepada baitul mal 
maka demikian itu dipalingkan kepadanya dan tidak diperlukan kepada kelulusan imam, 
dan dengan “yang tidak menghabisi” oleh keadaan kalau dia wasiatkan kepada orang 
yang menghabisi semua peninggalannya maka ianya batal di atas yang paling sahih, 
dan dengan “yang lebih di atas habuannya” keadaan kalau dia wasiatkan bagi waris 
dengan kadar pusakanya maka padanya tafsil yang akan datang di antara kadar* yang 
melengkapi dan kadar yang tertentu, dan dengan “yang mutlak tasarruf” keadaan kalau 
ada pada mereka itu budak kecil atau orang gila atau yang dihijir dengan safih maka 
tidak sah kelulusan darinya dan tidak dari walinya.  
 

ٌْئًا: تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ  أَْو ِه َتُ ُ َش ٌٍْ  َعلَ ٌِْ  َوإِْ َلاُؤهُ ِ ْ  دَ   َِإنّ ُ ٌَتََوقُّف َعلَى إَ اَزِة ، ًِ َ ْعنَى اْاَوِصٌِّة ِاْلَواِلِث اْاَوْقُف َعلَ
 . َِقٌِّة اْاَوَلثَةِ 

1561. Tanbih. Pada makna wasiat bagi waris adalah wakaf ke atasnya dan 
melepaskan hutang yang sabit di atasnya atau menghibahkan sesuatu kepadanya maka 
ia terhenti di atas kelulusan para waris.  
 

ًَ َ ا اَْو َوقََف َ ا ٌَْ ُلُا ِ ْ  ااثُّلُِث َعلَى قَْدِل نَِصٌ ِِهْي َكَ ْ  اَ ُ اْ ٌ  ،نَعَيْ   ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  اْاَوْقِف ُصوَلةٌ َواِ دَةٌ َوِه
ٌَْها َعلَى اَِلْ ِ  َوثُلُثََها َعلَى اْا ِْنِت  َِإنّ ُ ٌَْنفُذُ َوََل ٌَْ تَاُا إاَى إَ اَزٍة  ًِ  َ َو ِْنٌت َواَ ُ دَاٌل تَْ ُلُا ِ ْ  ثُلُثِِ   ََوقََف ثُلُث

 .اْْلََصّحِ 

1562. Na‟am, dikecualikan dari wakaf itu satu rupa masaalah iaitu keadaan kalau 
dia mewakafkan apa yang keular dari satu pertiga di atas kadar habuan mereka seperti 
orang yang punya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan dan baginya 
sebuah rumah yang keluar dari satu pertiga peninggalannya maka dia mewakafkan dua 
pertiganya ke atas anak lelaki dan satu pertiganya ke atas anak perempuan maka ianya 
lulus dan tidak perlu kepada kelulusan pada yang paling sahih. 
 

ٌٍْد  ِأَْاٍف إْ  تَ َّلَع ِاَواَِدي  َِ ْ ِ ِ ائٍَة َ ثََلً : ِ ْ  اْاِ ٌَِ   ًِ اْاَوِصٌِّة ِاْلَواِلِث أَْ  ٌَقُوَ  :  َائِدَةٌ  ٌْت ِاَز   َِإذَا ،أَْوَص
 ِ ٌْ  َوََل ِعْ َلةَ  َِلدِّ  َِقٌِّة اْاَوَلثَِة َوإَِ اَزتِِهْي ِاْلَوِصٌِّة  ًِ َ ٌَاِة اْاُ وِصً إْذ ََل اْ تِْ قَاَ  اَُهيْ . قَ َِ  اَِزَ  ُ دَْ عَُها إاَ

  َلَْو أَْوَصى ِْلَِ ٌِ   ََ دََث اَ ُ اْ ٌ  قَْ َ  َ ْوتِِ  .قَْ َ  َ ْوتِِ ، َواْاِعْ َلةُ  ًِ َكْوِ  اْاُ وَصى اَ ُ َواِلثًا  َِوْقِت اْاَ ْوتِ 
ًَ َوِصٌّةٌ ِاَواِلثٍ   . َصّ ْت، أَْو أَْوَصى ِْلَِ ٌِ  َواَ ُ اْ ٌ   ََ اَت قَْ َ  َ ْوِت اْاُ وِصً  َِه

1563. Faedah. Daripada helah-helah pada wasiat kepada waris bahawa dia 
katakan : aku wasiatkan bagi Zaid dengan seribu jika dia tabarru‟ bagi anak ku dengan 
lima ratus sebagai contoh. Maka bila Zaid menerima lazim dia menyerahkan lima ratus 
itu kepada anaknya. Tidak ada kiraan dengan penolakkan baki para waris dan kelulusan 
mereka terhadap wasiat itu pada masa hidup orang yang berwasiat itu kerana tidak ada 
hak bagi mereka sebelum matinya, dan kiraan pada keadaan orang yang diwasiatkan 
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kepadanya sebagai waris adalah pada waktu matinya. Maka kalau dia wasiatkan 
kepada saudara lelakinya maka timbul anak lelaki baginya sebelum matinya sah ia, atau 
dia wasiatkan kepada saudara lelakinya sedang dia punya anak lelaki maka dia mati 
sebelum mati yang berwasiat itu maka ia wasiat bagi waris.  
 

ٌِْل َوِصٌّةٍ  ٌِْلِه اَْ ٌو، ِْلَنّ ُ ٌَْ تَِ قُّ ُ  ِ َ َوَ َلَا  ِكُّ ِ  .َواْاَوِصٌّةُ ِاكُّ ِ َواِلٍث  ِقَْدِل ِ ّصتِِ  َشائِعًا ِ ْ  نِْصٍف أَْو َغ
َواِلٍث َ ا اَْو أَْوَصى ِا َْعِ ِهْي  ِقَْدِل ِ ّصتِِ ، َكأَْ  أَْوَصى ِْلََ ِد  َنٌِِ  ااثََّلثَِة  ِثُلُِث َ اِاِ   َِإنّ ُ ٌَِصحُّ َوٌَتََوقُّف َعلَى 

َ اَزةِ  ٌْنَُهْي  ِااّ ِوٌّةِ .اإْلِ .   َِإْ  أُِ ٌَز أََ ذَهُ، َوقُِ َي اْا َاقًِ  َ
1564. Wasiat bagi setiap waris dengan kadar habuannya hal keadaan ianya 
melengkapi, daripada setengah atau selainnya, adalah lagha kerana dia berhakkan 
kepadanya tanpa wasiat. Keluar dengan semua waris keadaan kalau dia wasiatkan bagi 
sebahagian mereka dengan kadar habuannya, seperti dia wasiatkan bagi seorang dari 
tiga anak lelakinya dengan satu pertiga hartanya maka ianya sah, dan dihentikan ia di 
atas kelulusan. Maka jika diluluskan dia mengambilnya dan bakinya dibahagi-bahagkan 
di antara mereka dengan sama banyak. 
 

ٌِْ   ِعَْ ٍد قٌَِ تُ ُ أَْاٌف َوِاْْلَ ِل  ِدَاٍل قٌَِ تَُها أَْاٌف  ًَ قَْدُل ِ ّصتِِ  َكأَْ  أَْوَصى ِْلََ ِد اْ نَ ٌٍْ  ِه َواْاَوِصٌّةُ ِاكُّ ِ َواِلٍث  ِعَ
ٌْدٍ  ٌٍْ  ِ ْ  َ اِاِ  ِاَز ٌْيِ َع َ اَزِة  ًِ اْْلََصّحِ ،َوهَُ ا َ ا ٌَْ ِلكُ ُ َصِ ٌَ ةٌ، َكَ ا اَْو أَْوَصى  ِ َ  َواَِكْ  ٌُْفتَقَُل إاَى اإْلِ

 .َِلْ تََِلِف اْْلَْغَلاِض  ِاْْلَْعٌَاِ  َوَ نَا ِِعَها

1565. Wasiat kepada setiap waris dengan ain yang ianya kadar habuannya 
seperti bahawa dia wasiatkan kepada seorang daripada dua anak lelakinya seorang 
hamba yang nilainya seribu dan bagi yang seorang lagi sebuah rumah yang nilainya 
seribu, dan kedua-duanya apa yang dia miliki, adalah sah sepertimana kalau dia 
wasiatkan dengan jual satu „ain dari hartanya kepada Zaid, akan tetapi ia perlu kepada 
kelulusan pada yang paling sahih kerana berlain-lainan tujuan-tujuan pada „ain-„ain dan 
manfaatnya. 
 

ْكِ  ااثّانًِ َوهَُو اْاُ وِصً  ِقَْوِاِ   َعاقٍِ   ) َاِاغٍ  (اْاَوِصٌّةُ ِ ْ  كُّ ِ َ اِاٍك  )أَْي تَِصحُّ  (َوتَُ وُز  ): ثُّي َشَلَع  ًِ االُّ
ٌِْ   َِ فٍَ  أَْو  َلٍَس ِاِصّ ِة  ( ٌَْلهُ، أَْو َ ْ ُ وًلا َعلَ عٌ، َواَْو َكا ًِلا َ ْل ًٌِّا أَْو َغ ْ َ اعِ، ِْلَنَّها تَ َلُّ ُ ّلٍ ُ ْ تَاٍل  ِاإْلِ

ٌِْ  َوَلقٌٍِ  َواَْو ُ َكاتَ ًا، َوُ ْكَلٍه َكَ ائِِل  ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوُ ْ ً ى َعلَ ًّ ِع َاَلتِِهْي َواْ تٌَِاِ ِهْي ِالثَّواِب،  َََل تَِصحُّ ِ ْ  َص ِ
 .َوااّ ْكَلاُ  َكاْاُ َكلّفِ . اْاعُقُوِد، َوِاعَدَِي ِ ْلِك ااّلقٌِِ  أَْو َ ْعِف ِ 

1566. Kemudian dia masuk pada rukun kedua iaitu orang yang berwasiat 
dengan katanya (harus) iaitu sah (wasiat dari setiap pemilik) yang baligh (yang 
berakal) yang merdeka yang memilih, dengan ijmak kerana ia tabarru‟, walaupun dia 
kafir harbi atau selainnya atau dihijir dengan safih atau muflis kerana sah ibarat mereka 
dan hajat mereka kepada pahala. Maka tidak sah ia dari kanak-kanak dan orang gila 
dan orang yang pitam dan hamba walaupun mukatab dan yang dipaksa seperti sekelian 
akad-akad kerana tidak ada pemilikkan hamba atau lemahnya. Orang mabuk sama 
seperti mukallaf. 
 

نَعَْي إْ  َ اَت أَْو قُتَِ  َكا ًِلا  ََطلَْت َوِصٌّتُ ُ، ِْلَّ  ِ ْلَك ُ َ ْوقُوٌف . دََ َ   ًِ اْاَكا ِِل اْاُ ْلتَدُّ  َتَِصحُّ َوِصٌّتُ ُ : تَْن ٌِ ٌ 
. َعلَى اْْلََصّحِ 

1567. Tanbih. Masuk pada “kafir” oleh murtad maka sah wasiatnya. Na‟am, jika 
dia mati atau dibunuh batal wasiatnya kerana miliknya dibekukan di atas yang paling 
sahih. 
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ٌَْل ُ عٌَّ ٍ  ْكُ  ااثّاِاُث إّ ا أَْ  ٌَكُوَ  ُ عٌَّنًا أَْو َغ َوقَْد َشَلَع اْاُ َصنُِّف َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى  ًِ  .َواْاُ وَصى اَ ُ َوهَُو االُّ
أَْي  ِأَْ  ٌَتََصّوَل اَ ُ اْاِ ْلُك ِعْندَ َ ْوِت اْاُ وِصً َواَْو  ُِ عَاقَدَِة َوِاٌِِّ ،  َََل  (ِاكُّ ِ ُ تََ لٍِّك  ): اْاِقْ ِي اْْلَّوِ   ِقَْوِاِ  

ٌَْ ْت أَْهًَل ِاْلِ ْلكِ  . تَِصحُّ اْاَوِصٌّةُ ِادَا ٍّة، ِْلَنَّها اَ
1568. Yang diwasiatkan baginya iaitu rukun ketiga samaada ianya tertentu atau 
tidak tertentu. Sungguhnya musannif rahimahullah masuk pada bahagian yang pertama 
dengan katanya (bagi setiap yang boleh memilik) iaitu dengan bahawa boleh 
digambarkan pemilikkan baginya di sisi mati orang yang berwasiat walaupun dengan 
diakadkan oleh walinya, maka tidak sah wasiat bagi dabbah kerana ia bukan ahli bagi 
memilik. 
 

ِي إنّ ُ اَْو أَْوَصى  َِ اٍء ِْلَْواَى اانّاِس .  َوهَُو َكذَِاكَ ،َوقَِ ٌّةُ َهذَا أَنَّها ََل تَِصحُّ ِاَ ٌِّتٍ  ِ  ًِ  َاِب ااتٌَّ ُّ ًّ َوقَْوُ  ااّلا ِِع
ٌَْس  ًِ اْاَ ِقٌقَِة َوِصٌّةٌ ِاَ ٌٍِّت  َْ  ِاَوِاٌِِّ ،  ِ َعلَى اْْلََصّحِ اَ ًّ ِس أَْو اْاُ ْ ِدِث اْاَ  َي َعلَى اْاُ تَنَّ ِ  ِِ  َوهُنَاَك َ ٌٌِّت قُدِّ

. ِْلَنّ ُ ااِّذي ٌَتََواّى أَْ َلهُ 
1569. Kehendak ini bahawa tidak sah ia bagi mayat yang mana ia seperti 
demikian itu. Kata Rafi‟e didalam bab tayammum “kalau seorang mewasiatkan air 
kepada manusia yang terutama dengannya dan disana ada mayat didulukan dia di atas 
orang yang bernajis atau yang berhadath yang hidup di atas yang paling sahih” pada 
hakikatnya bukan wasiat bagi mayat bahkan bagi walinya kerana dia orang yang 
menguruskan urusannya.  
 

ًٌْ ا َعدَُي اْاَ ْعِصٌَِة َوأَْ  ٌَكُوَ  ُ عٌَّنًا، َوأَْ  ٌَكُوَ  َ ْوُ ودًا  َََل تَِصحُّ ِاَكا ٍِل  ُِ ْ ِلٍي ِاَكْونَِها . َوٌُْشتََلطُ  ٌِِ  أَ
ٌِْ  ِاْلَ ْهِ   ِ ِ  ٌِْ  ااّلُ لَ ٌِْ ، َصّح َكَ ا اَْو قَاَ  ِاَوِكٌِلِ  : نَعَْي إْ  قَاَ  ، َ ْعِصٌَةً، َوََل ِْلََ ِد َهذَ : أَْعطُوا َهذَا ِْلََ ِد َهذَ

ٌِْ ، َوََل ِاَ ْ ٍ  َ ٌَْ دُثُ   . ِْع ُ ِْلََ ِد َهذَ

1570. Disyaratkan padanya juga tidak ada maksiat dan bahawa ianya tertentu 
dan bahawa ianya ujud. Maka tidak sah wasiat bagi kafir dengan muslim kerana 
keadaannya maksiat, dan tidak bagi seorang daripada dua lelaki ini kerana dijahilkan 
dia, na‟am jika dia kata : berikanlah ini bagi seorang dari dua orang ini sah ia 
sepertimana kalau dia kata kepada wakilnya : jualkannya kepada seorang dari dua 
orang ini, dan tidak bagi kandungan yang akan ujud.  
 

ٌِْل : تَْن ٌِ ٌ  ِل اْاِ ْلِك اْشتَِلاطُ َكْوِ  اْاُ وَصى  ِِ  َ ْ لُوًكا ِاْلُ وِصً  َتَْ تَنُِي اْاَوِصٌّةُ  َِ اِ  اْا َ ٌُْؤَ ذُ ِ ْ  اْعتِ َاِل تََصوُّ
ِ  ًِ اْاِكتَا َةِ  ًّ ّ ةُ، أَْي ٌَِصٌُل ُ وًصى  ِِ  إذَا َ لَّك ُ قَْ َ  : َوقَاَ  اانَّوِويُّ  .َوهَُو قَِ ٌّةُ َكََلِي ااّلا ِِع قٌَِاُس اْا َاِب ااّصِ

 .َ ْوتِ ِ 

1571. Tanbih. Difaham dari mengiktibarkan tergambar pemilikkan itu disyaratkan 
keadaan benda yang diwasiatkan milik orang yang berwasiat, maka tidak boleh wasiat 
dengan harta orang lain, yang mana ia kehendak kalam Rafi‟e pada kitabah. Kata 
Nawawi : kias bab kitabah itu adalah sahnya, iaitu jadilah ia barang yang diwasiatkan 
apabila dia memilikinya sebelum dia mati.  
 

  ٌَُْشتََلطُ .َواَْو  َّ َل اْاَوِصٌّةَ ِالدّا ِّة  ِااّصْلِف  ًِ َعلَِفَها َصّح، ِْلَّ  َعلَفََها َعلَى َ اِاِكَها  َُهَو اْاَ ْقُصودُ  ِاْاَوِصٌّةِ 
ًُّ . َوٌَتَعٌَُّ  ااّصْلُف إاَى ِ َهِة اادّا ِّة ِلَعاٌَةً ِا ََلِض اْاُ وِصً. قَ ُواُ ُ  َوََل ٌَُ لُّي َعلَفَُها ِاْلَ اِاِك  َْ  ٌَْصِل ُ ُ اْاَوِص

 . َِإْ  اَْي ٌَكُْ   َاْاقَاِ ً َواَْو  ِنَائِ ِ ِ 
1572. Kalau dia mentafsirkan wasiat kepada dabbah dengan memalingkannya 
kepada umpannya sah ia kerana umpannya wajib di atas pemiliknya maka dia adalah 
yang dimaksudkan dengan wasiat itu. Maka disyaratkan penerimaannya, dan tertentu 
memalingkannya kepada pihak dabbah itu kerana memelihara tujuan orang yang 
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berwasiat itu. Tidak diserahkan umpannya kepada pemiliknya, sebaliknya pemegang 
amanah yang memalingkannya, maka jika dia tidak ada maka qadhi walaupun dengan 
naibnya.  
 

ٌِْهَ ا َواْاِه َِة اَُهَ ا ٌِْلِه َكااّصدَقَِة َعلَ َوُصوَلتَُها  ًِ اْاقَاتِِ  أَْ  . َوتَِصحُّ ِاَكا ٍِل َواَْو َ ْل ًٌِّا َوُ ْلتَدًّا َوقَاتََ   َِ ّ ٍ أَْو َغ
ًَ ِاَلُ ٍ   ٌََْقتُلَ ُ، َوِاَ ْ ٍ  إْ  اْنفََصَ  َ ًٌّا َ ٌَاةً ُ ْ تَِقّلةً ِادُوِ  ِ تِّة أَْشُهٍل ِ ْنَها ِاْلعََ ِ   ِأَنّ ُ َكاَ  َ ْوُ ودًا  ٌُوِص
ِعْندََها، أَْو ِْلَْكثََل ِ ْن ُ َوِْلَْل َيِ ِ نٌَِ   َأَقَّ  ِ ْنَها َواَْي تَكُْ  اْاَ ْلأَةُ  َِلاًشا ِاَزْواٍ أَْو َ ٌٍِّد،  َِإْ  َكانَْت  َِلاًشا اَ ُ أَْو 
اْنفََصَ  ِْلَْكثََل ِ ْ  أَْل َيِ ِ نٌَِ  اَْي تَِصّح اْاَوِصٌّةُ َِلْ تَِ اِ  ُ دُوثِِ  َ عََها أَْو  َْعدََها  ًِ اْْلُواَى َوِاعَدَِي ُوُ وِدِه 

. ِعْندََها  ًِ ااثّانٌَِةِ 
1573. Sah wasiat bagi kafir walaupun harbi dan murtad dan orang yang 
membunuh dengan hak atau tanpa hak sama seperti sedekah ke atas kedua mereka 
dan hibah bagi mereka. Rupanya pada yang membunuh bahawa dia wasiatkan kepada 
seorang lelaki maka dia membunuhnya. Dan sah ia bagi kandungan jika ia tercerai 
dalam keadaan hidup mustaqirrah dalam tempoh yang kurang dari enam bulan dari 
wasiat itu kerana mengamalkan dengan bahawa dia ujud ketika wasiat itu atau dalam 
tempoh yang lebih darinya, dan dalam tempoh empat tahun maka kurang dari wasiat itu 
dan perempuan itu tidak menjadi hamparan bagi suami atau penghulu. Maka jika dia 
hamparan baginya atau tercerai kandungan itu pada masa yang lebih dari empat tahun 
tidak sah wasiat itu kerana ihtimal kandungan itu baru bersamanya* atau selepasnya 
pada yang pertama, dan kerana tidak ujudnya ketika wasiat pada yang kedua. 
 

ٌِْهَ ا َعَ ًَل  ِاْاعُْلِف  َِإْ  قَاَ  . َوتَِصحُّ ِاِعَ اَلِة َ ْ ِ ٍد َوَ َصاِاِ ِ  َوُ ْطلَقًا ْطََلِ  َعلَ أََلْدت تَْ ِلٌَك ُ، : َوتُْ َ ُ  ِعْندَ اإْلِ
ٌِْ  َوْقفًا . َِقٌَ  تَْ طُُ  اْاَوِصٌّةُ  ًُّ ِصّ تََها  ِأَّ  ِاْلَ ْ ِ ِد ِ ْلًكا َوَعلَ َهذَا هَُو اْْلَْ قَ ُ : قَاَ  اانَّوِويُّ . َو ََ َث ااّلا ِِع

. اْْلَْلَ حُ 
1574. Sah wasiat untuk membangunkan masjid dan maslahatnya dan semata-
mata. Ditanggungkan ia di sisi tidak dikaitkan ke atas keduanya kerana mengamalkan 
uruf. Maka jika dia kata : aku hendak memilikkannya, maka dikatakan batal wasiat itu. 
Rafi‟e membahaskan sahnya dengan sebab bahawa “bagi masjid” adalah milik dan “di 
atasnya” adalah wakaf. Kata Nawawi : ini yang lebih fekah dan lebih rajih. 
 

ٌِْل ُ عٌٍَّ   ِقَْوِاِ   تَعَااَى،  ( ًِ َ  ٌِِ  اّاِ  )تَُ وُز اْاَوِصٌّةُ  (َو  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااثّانًِ َوهَُو اْاَوِصٌّةُ ِا َ
َوٌُْشتََلطُ  ًِ . ِْلَنّ ُ ِ ْ  اْاقُُل َاِت، َوتُْصَلُف إاَى اْا َُزاِة ِ ْ  أَْهِ  ااّزَكاِة، ِاثُ ُوِت َهذَا اَِلْ ِي اَُهْي  ًِ عُْلِف ااّشْلعِ 

ْنِ ٌِ  َوقَِلاَءتِِهَ ا  ٌِْل اْاُ عٌَِّ  أَْ  ََل تَكُوَ  ِ َهةَ َ ْعِصٌٍَة َكِعَ اَلِة َكنٌَِ ٍة ِالتّعَ ُِّد  ٌَِها َوِكتَا َِة ااتّْوَلاِة َواإْلِ اْاَوِصٌِّة ِا َ
 . َوِكتَا َِة كُتُِب اْافَْلَ فَِة َوَ ائِِل اْاعُلُوِي اْاُ َ ّلَ ةِ 

1575. Kemudian dia masuk pada bahagian kedua iaitu wasiat kepada yang tidak 
tertentu dengan katanya : (dan) harus wasiat (pada jalan Allah) taala kerana ia 
daripada dampingan-dampingan diri. Dipalingkan ia kepada orang-orang yang 
berperang yang dari kalangan ahli zakat kerana sabit nama ini bagi mereka pada „uruf 
syara‟. Disyaratkan pada wasiat kepada yang tidak tertentu itu bahawa ia bukannya 
pihak maksiat seperti memajukan gereja untuk ibadat padanya dan menulis Taurat dan 
Injil dan membaca keduanya dan menulis kitab-kitab falsafah dan sekelian ilmu-ilmu 
yang haram.  
 

أَّ ا إذَا قََصدَ اْنتِفَاَع اْاُ ِقٌِ ٌَ  َواْاُ َ اِوِلٌَ   َِ ْوئَِها . َوِ ْ  ذَِاَك اْاَوِصٌّةُ ِادَْهِ  ِ َلااِ اْاَكنٌَِ ِة تَْعِظًٌ ا اََها
، َوَ َواٌء أَْوَصى  َِ ا ذُِكَل ُ ْ ِلٌي أَْو َكا ِلٌ  ًُّ  . َاْاَوِصٌّةُ َ ائَِزةٌ َوإِْ  َ ااََف  ًِ ذَِاَك اْْلَْذَلِع
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1576. Daripada demikian itu wasiat untuk menyalakan lampu gereja demi 
mengagongkannya. Adapun apabila dia maksudkan ambilan manfaat orang yang 
berada didalamnya i.e yang tidak beribadat dan orang yang berjiran dengan cahayanya 
maka wasiat itu harus sekalipun Azrai‟e menyalahi pada demikian itu. Sama sahaja 
yang berwasiat dengan apa yang disebutkan itu muslim atau kafir. 
 

ٌَْ  أَْ  تَكُوَ  قُْل َةً َكاْافُقََلاِء َو ِنَاِء اْاَ َ اِ ِد أَْو ُ  َاَ ةً ََل ٌَْظَهُل  ٌَِها قُْل َةٌ  َوإِذَا اْنتَفَْت اْاَ ْعِصٌَةُ  َََل  َْلَ   َ
َكاْاَوِصٌِّة ِاَْلَْغنٌَِاِء َو َّكِ أََ اَل  اْاكُفّاِل ِ ْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ ، ِْلَّ  اْاقَْصدَ ِ ْ  اْاَوِصٌِّة تَدَاُلُك َ ا  َاَت  ًِ َ اِ  اْاَ ٌَاِة 

ْ َ اِ ،  َََل ٌَُ وُز أَْ  تَكُوَ  َ ْعِصٌَةً   .ِ ْ  اإْلِ

1577. Apabila ternafi maksiat maka tidak ada beza di antara ianya dampingan 
diri seperti para fakir dan bina masjid atau mubah yang tidak zahir dampinan diri 
padanya seperti wasiat bagi orang-orang kaya dan melepaskan lawanan kafir dari orang 
islam kerana tujuan wasiat itu memperdapatkan apa yang luput pada masa hidup 
daripada perbuatan baik maka tidak harus bahawa ianya maksiat. 
 

ْكُ  ااّلا ُِي، َوشُِلَط  ٌَِها اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِاْاَوِصٌِّة : تَْن ٌِ ٌ  ٌ َِة َوهَُو االُّ َ َكَت اْاُ َصنُِّف َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى َعْ  ااّصِ
. َو ًِ َ ْعنَاهُ َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ ا ِ 

1578. Tanbih, musannif rahimahullah taala diam dari sighah yang mana ia rukun 
keempat. Disyaratkan padanya lafaz yang memahamkan wasiat. Pada maknanya apa 
yang telah lalu pada dhaman.  
 

ٌُْت اَ ُ  َِكذَا أَْو أَْعطُوهُ اَ ُ أَْو هَُو اَ ُ أَْو َوَهْ تُ ُ اَ ُ  َْعدَ َ ْوتًِ  ًِ ااثََّلثَِة، َوإِاَى  ًَ تَْنقَِ ُي إاَى َصِلٌحٍ َكأَْوَص َوِه
ٌْيِ .  َوَ ْعلُوٌي أَّ  اْاِكتَا َةَ تَْفتَِقُل إاَى اانٌِّّةِ .ِكنَاٌٍَة َكُهَو اَ ُ ِ ْ  َ اِاً َواْاِكتَا َةُ ِكنَاٌَةٌ  َتَْنعَِقدُ  َِها َ َي اانٌِِّّة َكاْا َ

.   َلَْو اْقتََصَل َعلَى قَْوِاِ  هَُو اَ ُ  َقَْط  َِإْقَلاٌل ََل َوِصٌّةٌ . َوأَْواَى
1579. Sighah itu terbahagi kepada yang jelas seperti “aku wasiatkan baginya 
dengan sekian” atau “aku berikan ia kepadanya” atau “ia baginya” atau “aku hibahkan 
kepadanya selepas aku mati” pada tiga ini, dan kepada yang kinayah seperti “ia baginya 
daripada harta ku”, dan maklum bahawa kinayah berhajat kepada niat. Tulisan adalah 
kinayah, maka terjadi wasiat dengannya beserta niat, sama seperti jualan dan terutama. 
Maka kalau dia menghadkan di atas katanya “ia baginya” sahaja maka ikrar bukan 
wasiat.  
 

َوََل ٌُْشتََلطُ اْاقَ ُوُ   ًِ  . اَِكْ  َ َي قَ ُوٍ   َْعدَهُ َواَْو  ِتََلاخٍ  ًِ ُ وًصى اَ ُ ُ عٌٍَّ ، َوإِْ  تَعَدّدَ ،َوتَْلَزُي اْاَوِصٌّةُ  َِ ْوتٍ 
ٌِْل ُ عٌٍَّ  َكاْافُقََلاءِ  ٌْنَُهيْ . َغ  .َوٌَُ وُز اَِلْقتَِصاُل َعلَى ثَََلثٍَة ِ ْنُهْي، َوََل تَِ ُب ااتّْ ِوٌَةُ  َ

1580. Lazim wasiat dengan mati, akan tetapi serta qabul selepasnya walaupun 
lambat, pada yang diwasiatkan baginya yang tertentu, sekalipun berbilang-bilang. Tidak 
disyaratkan qabul pada yang tidak tertentu seperti para fakir. Harus menghadkan di atas 
tiga orang dari mereka, dan tidak wajib menyamakan di antara mereka. 
 

ٌَ ابِ    َََل ،َوإِنَّ ا اَْي ٌُْشتََلْط اْافَْوُل  ًِ اْاقَ ُوِ ، ِْلَنّ ُ إنَّ ا ٌُْشتََلطُ  ًِ اْاعُقُوِد ااّتًِ ٌُْشتََلطُ  ٌَِها اْلتِ َاطُ اْاقَ ُوِ   ِاإْلِ
ٌْيِ   َِلَ ْ  قَ َِ   ًِ . ٌَِصحُّ قَ ُوٌ  َوََل َلدٌّ  ًِ َ ٌَاِة اْاُ وِصً إْذ ََل َ ّ  اَ ُ قَْ َ  اْاَ ْوِت،  َأَْش َ َ إْ قَاَط ااشُّْفعَِة قَْ َ  اْا َ

.  اْاَ ٌَاِة ااّلدُّ  َْعدَ اْاَ ْوِت َو ِاْاعَْكِس 
1581. Hanyalah tidak disyaratkan segera pada qabul kerana ia hanyalah 
disyaratkan pada akad-akad yang disyaratkan padanya tambatan qabul dengan ijab 
sedangkan tidak sah qabul dan tidak tolakkan ketika yang berwasiat masih hidup kerana 
tidak ada hak baginya sebelum matinya. Maka ia serupa dengan menggugurkan syuf‟ah 
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sebelum jual. Maka orang yang menerima pada masa hidup orang yang berwasiat boleh 
menolak selepas matinya, dan „akasnya.  
 

ٌَْ  اْاَ ْوِت َواْاقَ ُوِ  ََل  َْعدَهَُ ا َو َْعدَ اْاقَْ ِض  ّ ِة .َوٌَِصحُّ ااّلدُّ  َ  َوأَّ ا  َْعدَ اْاقَ ُوِ  َوقَْ َ  اْاقَْ ِض  َاْْلَْوَ  ُ َعدَُي ااّصِ
ّ ةَ ،َكَ ا َصّ َ  ُ اانَّوِويُّ  ًِ ااّلْوَ ِة َكأَْصِلَها  . َوإِْ  َصّ َح  ًِ تَْصِ ٌِ ِ  ااّصِ

1582. Sah menolak di antara mati dan qabul, tidak selepas keduanya dan 
selepas terimaserahan. Adapun selepas qabul dan sebelum terimaserahan maka yang 
paling ada wajah tidak sahnya sepertimana disahkan Nawawi didalam Raudhah seperti 
asalnya, sekalipun dia mengesahkan didalam Tashihnya sahnya 
 

ٌُْل ََلِزَ ٍة  َ ََطلَْت  ِاْاَ ْوتِ   َوإِْ  َ اَت . َِإْ  َ اَت اْاُ وَصى اَ ُ قَْ َ  اْاُ وِصً  ََطلَْت اْاَوِصٌّةُ، ِْلَنَّها قَْ َ  اْاَ ْوِت َغ
َ ايُ .  َْعدَ اْاُ وِصً َوقَْ َ  اْاقَ ُوِ  َوااّلدِّ َ لَفَ ُ َواِلثُ ُ  ٌِِهَ ا ٌَْت اْاَ اِ   َاْاقَا ُِ  َوااّلادُّ هَُو اإْلِ .   َِإْ  َكاَ  اْاَواِلُث  َ

1583. Maka jika orang yang diwasiatkan baginya mati sebelum yang berwasiat 
batal wasiat itu kerana ia sebelum matinya tidak lazim maka batal ia dengan mati. Jika 
dia mati selepas mati yang berwasiat dan sebelum terima dan tolak menggantikannya 
warisnya pada keduanya. Maka jika waris itu baitul mal maka yang menerima dan 
menolak adalah imam.  
 

ٌَْس  ِِإْعتَاٍ   َْعدَ َ ْوِت اْاُ وِصً َوقَْ َ  اْاقَ ُوِ  َ ْوقُوفٌ   إْ  قُ َِ  ،َوِ ْلُك اْاُ وَصى اَ ُ اْاُ عٌَِّ  ِاْلُ وَصى  ِِ  ااِّذي اَ
َوٌَتْ َعُ ُ  ًِ اْاَوْقِف اْافََوائِدُ اْاَ اِصلَةُ ِ ْ  اْاُ وَصى  ِِ  َكثََ َلٍة .  َاَ  أَنّ ُ َ لََك ُ  ِاْاَ ْوِت، َوإِْ  ُلدّ  َاَ  أَنّ ُ ِاْلَواِلثِ 

 . َوَكْ ٍب َواْاُ ْؤنَِة َواَْو  ِْطَلةً 

1584. Pemilikkan orang yang diwasiatkan baginya terhadap barang yang 
diwasiatkan yang bukannya kemerdekaan hamba selepas mati yang berwasiat dan 
sebelum terima adalah dibekukan, jika ia diterima ternyata bahawa ia miliknya dengan 
sebab kematian itu, dan jika ia ditolak ternyata bahawa ia bagi waris. Mengikutnya pada 
pembekuan itu faedah-faedah yang terhasil dari apa yang diwasiatkan seperti buah dan 
usaha dan saraan walaupun fitrah.  
 

ٍ  ِاْاُ َؤِ  إْ  تََوقَّف  ًِ  ًّ ٍ َوَوِص ًّ َوٌَُطاِاُب اْاَواِلُث اْاُ وَصى اَ ُ أَْو ااّلقٌَِ  اْاُ وَصى  ِِ  أَْو اْاقَائَِي َ قَاَ ُهَ ا ِ ْ  َوِا
ٌِْ  ِ ْ  ااتّْعٌٌِ ِ  ٌَْ  اْاقَ ُوِ  .قَ ُوٍ  َوَلدٍّ َكَ ا اَْو اْ تَنََي ُ َطلُِّ  إْ دَ  َزْوَ تَ   َِإْ  اَْي ٌَْق َْ  أَْو ٌَُلدّ َ ٌَّلهُ اْاَ اِكُي  َ

ْ ٌَاءِ . َوااّلدِّ  ِل إذَا اْ تَنََي ِ ْ  اإْلِ أَّ ا اَْو أَْوَصى  ِِإْعتَاِ  َلقٌٍِ   َاْاِ ْلُك  ٌِِ   . َِإْ  اَْي ٌَْفعَْ  ُ ِكَي  ِاْا ُْطََلِ  َكاْاُ تََ ّ ِ
ٌْ ِ  ِاْلَواِلِث إاَى إْعتَاقِِ ،  . َاْاُ ْؤنَةُ َعلَ

1585. Dituntut waris orang yang diwasiatkan baginya atau hamba yang 
diwasiatkan dengannya atau orang yang berdiri pada tempat kedua mereka daripada 
wali dan pemegang amanah wasiat dengan saraan-saraan itu jika wasiat* itu terhenti 
pada penerimaan dan tolakkan sepertimana kalau orang yang mentalakkan seorang 
dari dua isterinya enggan dari menentukan. Maka jika dia tidak menerima atau menolak 
hakim memberinya pilihan di antara terima dan tolak. Maka jika dia tidak buat 
dihukumkan dengan batalnya sama seperti orang yang menempah tanah mati bila 
enggan dari menghidupkannya. Adapun kalau dia wasiat dengan memerdekakan 
hamba maka milik padanya bagi waris hingga merdekanya, maka saraan kena di 
atasnya 
 

َوِاْلُ وِصً ُلُ وعٌ  ًِ َوِصٌّتِِ  َوَعْ   َْعِ َها  ِنَْ ِو نَقَْ تَها َكأَْ َطْلتَُها َو ِنَْ ِو قَْوِاِ  َهذَا ِاَواِلثًِ ُ ِشًٌلا إاَى 
 ، ٌِْ ٌْيٍ َوَلْهٍ  َوِكتَا ٍَة ِاَ ا َوّصى  ِِ  َواَْو  ََِل قَ ُوٍ ، َو َِوِصٌٍّة  ِذَِاَك َوتَْوِكٌٍ   ِِ  َوَعْلٍض َعلَ اْاُ وَصى  ِِ ، َو ِنَْ ِو  َ

ا ُ عٌَّنًا َوّصى  ِِ  َوَ ْلِطِ  ُصْ َلةً َوّصى  َِصاعٍ ِ ْنَها  ِأَْ َودَ ِ ْنَها ا َوّصى  ِِ  َو َذََله اَ ُ، ،َوَ ْلِطِ   ُلًّ  َوَطْ نِِ   ُلًّ
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َوَعْ نِِ  دَقٌِقًا َوّصى  ِِ ، َوَغْزِاِ  قُْطنًا َوّصى  ِِ ، َونَْ ِ ِ  َغْزًَل َوّصى  ِِ ، َوقَْطِعِ  ثَْو ًا َوّصى  ِِ  قَِ ًٌصا، 
 .َو ِنَائِِ  َوِغَلاِ ِ   ِأَْلٍض َوّصى  َِها

1586. Boleh orang yang berwasiat rujuk pada wasiatnya dan dari sebahagiannya 
dengan umpama “aku batalkan” dan dengan umpama katanya “ini bagi para waris aku” 
hal keadaan dia mengisyarat kepada apa yang diwasiatkan, dan dengan umpama jual 
dan gadai dan kitabah apa yang dia wasiatkan walaupun tanpa qabul, dan dengan 
wasiat dengan demikian itu dan dengan dia wakilkan dengannya dan menawarkan di 
atasnya, dan dengan dia menggaulkan gandum yang tertentu yang dia wasiatkan dan 
dengan dia menggaulkan satu longgok yang dia wasiatkan segantang darinya dengan 
yang lebih baik darinya, dan dengan dia mengisar gandum yang dia wasiatkan, dan 
dengan dia menjadikannya benih, dan dengan dia menguli tepung yang dia wasiatkan, 
dan dengan dia pintal kapas yang dia wasiatkan, dan dengan dia tenun benang yang 
dia wasiatkan, dan dengan dia potong menjadi gamis kain yang dia wasiatkan, dan 
dengan dia membuat binaan dan menanam pada tanah yang dia wasiatkan. 
 

ٍف ُ َ اٍف ِاَ ا  َْعدَ اْاَ ْوِت  ِقَْوِاِ   ٌَصاِء َوهَُو إثْ َاُت تََصلُّ ٌَصاِء  (َوتَِصحُّ اْاَوِصٌّةُ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اإْلِ  َِ ْعنَى اإْلِ
ٌْت  إذَا َ عَْلت  َوِصًٌّا:  ًِ ااتَّصلُّ َاِت اْاَ اِاٌِّة اْاُ  َاَ ِة ٌُقَاُ   ٌِْ ، َوَوّص ٌْت إاَ ٌْت ِافََُلٍ   َِكذَا َوأَْوَص َوقَْد  .أَْوَص

ًَ اّاُ َعْن ُ  ََكتََب  ٌِْل َواْ نِِ  َعْ ِد ااِّ : أَْوَصى اْ ُ  َ ْ عُوٍد َلِ  . َوِصٌّتًِ إاَى اّاِ تَعَااَى َوإِاَى اازُّ َ
1587. Kemudian dia masuk pada pesanan102 iaitu mensabitkan tasarruf yang 
disandarkan kepada apa yang selepas mati dengan katanya : (sah pesan) dengan 
makna pesan pada tasarruf-tasaruf harta yang mubah. Dikatakan “  dan ”أَْوَ ْيت ِلفَُ نٍم ِبَيإَا
ْيته“ dan ”أَْوَ ْيت  لَْيهِ “  apabila kamu jadikannya sebagai pemegang wasiat. Sungguhnya ”َو َّ
Ibnu Mas‟ud r.a berpesan maka dia menulis : wasiat aku kepada Allah taala dan kepada 
Zubair dan anak lelakinya Abdullah. 
 

ٌَصاِء أَْل َعَةٌ  ًٌّ َوُ وًصى  ٌِِ  َوِصٌ َةٌ : َوأَْلَكاُ  اإْلِ . ُ وٍا َوَوِص
1588. Rukun-rukunnya empat : yang berpesan dan yang dipesani dan yang 
dipesankan padanya dan sighah. 
 

ٌٍْ  َوتَْنِفٌِذ َوِصٌٍّة َوَلدِّ َوِدٌعٍَة َوَعاِلٌٍّة َ ا َ ّل  ًِ اْاُ وِصً  َِ اٍ  َوقَْد َ ّل  َوشُِلَط  ًِ اْاُ وِصً  ِقََ اِء َ ّ ٍ َكدَ
ٌِْ  اْ تِدَاًء ِ ْ  ااّشْلعِ .  ٌََانُ ُ  َوشُِلَط  ًِ اْاُ وِصً  ِنَْ ِو أَْ ِل ِطْفٍ  َكَ ْ نُوٍ  َوَ ْ ُ وٍل  َِ فٍَ  َ َي َ ا َ ّل ِوََلٌَةٌ َعلَ

 ٍ ًّ ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوُ ْكَلٍه َوَ ْ   ِِ  ِل ٌّ َوأُّيٍ َوَعّيٍ َوَوِص ًّ ٌْئًا ِ ْ  ذَِاَك َكَص ِ ٌَصاُء ِ ّ ْ   َقَدَ َش ََل  ِتَْفِوٌٍض،  َََل ٌَِصحُّ اإْلِ
 .اَْي ٌُْؤذَْ  اَ ُ  ٌِ ِ 

1589. Disyaratkan pada orang yang berpesan dengan menunaikan hak seperti 
hutang dan melaksanakan wasiat dan memulangkan barang wadhiah dan barang 
pinjaman apa yang telah lalu pada orang yang berwasiat dengan harta, sungguh telah 
lalu keterangannya. Disyaratkan pada yang berpesan dengan umpama urusan kanak-
kanak seperti orang gila dan yang dihijir dengan safih serta apa yang telah lalu akan 
kewalian di atasnya pada mula-mula dari syara‟ tidak dengan penyerahan, maka tidak 
sah pesan dari orang yang luput suatu dari demikian itu seperti kanak-kanak dan orang 
gila dan orang yang dipaksa dan orang yang ada kehambaan padanya dan emak dan 
bapa saudara dan pemegang wasiat yang tidak diizinkan dia padanya. 
 

                                                 
102

. iaitu wasiat pada melakukan tasarruf. ia juga adalah “wasiat” pada istilah melayu yang meluas, akan tetapi disini 

diterjemahkan dengan pesan untuk membezakan dengan wasiat dengan harta. 
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ٌَصاُء  .  َوتََلَك َ اِدً ا َوَ ا ِعًا َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ .ِعْندَ اْاَ ْوتِ  (إاَى َ ْ  اْ تََ عَْت  ٌِِ  َ ْ ُس َشَلائَِط  )َوٌَِصحُّ اإْلِ
ْ ََليُ )اْْلَّوُ   ٌّةُ َو  ): ااّلا ُِي  (اْاعَْقُ  َو  ): ااثّاِاُث  (اْا ُلُووُ َو  ): ااثّانًِ  (َو  ) . ًِ ُ ْ ِليٍ  (اإْلِ اْاَ اِ ُس  (اْاُ ّلِ
ِف  :َوااّ اِدسُ  .َوَع َّل  َْعُ ُهْي َعْنَها  ِاْاعَدَااَِة َواَْو َظاِهَلةً َوِكََلهَُ ا َصِ ٌحٌ  (اْْلََ انَةُ  ):   اَِلْهتِدَاُء إاَى ااتَّصلُّ

ٌِْ ، َوَعدَُي َ َهااَةٍ : َوااّ ا ُِي . َكَ ا هَُو ااّصِ ٌُح  ًِ ااّلْوَ ةِ   .َعدَُي َعدَاَوٍة ِ ْن ُ ِاْلُ َواّى َعلَ

1590. Sah pesan (kepada orang yang berhimpun padanya lima syarat) di sisi 
matinya. Dia meninggalkan yang keenam sepertimana akan kamu tahu.  

 Pertamanya : (islam) pada orang Islam.  

 keduanya : (baligh) 

 ketiganya : (akal)  

 keempatnya (merdeka) 

 kelimanya : (amanah). Sebahagian mereka mengibaratkan darinya dengan adil 
walaupun pada zahir. Kedua-duanya betul.  

 keenamnya : mampu melakukan tasarruf sepertimana ianya didalam Raudhah.  

 ketujuhnya : tidak ada perseteruan darinya terhadap anak waliannya dan tidak 
dijahilkan. 
 

ٍ َوَ ْ نُوٍ  َو َاِ ٍ  َوَ ْ ُهوٍ  َوَ ْ   ِِ  ِل ٌّ أَْو َعدَاَوةٌ  ًّ ٌْئًا ِ ْ  ذَِاَك َكَص ِ ٌَصاُء إاَى َ ْ   َقَدَ َش  ، َََل ٌَِصحُّ اإْلِ
ٌِْلِه ِاعَدَِي اْْلَْهِلٌِّة  ًِ  َْعِ ِهْي َوِالتُّْهَ ِة  ًِ  ِف ِاَ فٍَ  أَْو َهَلٍي أَْو ِا َ َوَكا ٍِل َعلَى ُ ْ ِلٍي، َوَ ْ  ََل ٌَْكِفً  ًِ ااتَّصلُّ

ٌَصاُء إاَى َكا ٍِل َ ْعُصوٍي َعْدٍ   ًِ ِدٌنِِ  َعلَى َكا ِلٍ  .اْا َاقًِ . َوٌَِصحُّ اإْلِ
1591. Maka tidak sah pesan kepada orang yang luput suatu daripada demikian 
itu seperti kanak-kanak dan orang gila dan orang fasik dan orang yang tidak dikenali 
dan orang yang ada sifat kehambaan padanya atau perseteruan, dan kafir di atas 
muslim dan orang yang tidak memada pada tasarruf kerana safih atau tua atau kerana 
selainnya kerana tidak ada keahlian pada sebahagian mereka dan kerana tohmah pada 
bakinya. Sah pesan kepada kafir yang terpelihara darah yang adil pada ugamanya ke 
atas kafir. 
 

ٌْنَُهَ ا، ِْلَنّ ُ َوْقُت ااتَّ لُِّط َعلَى اْاقَ ُوِ  َ تّى اَْو أَْوَصى ِاَ ْ   ٌَصاِء َوََل  َ َواْعتُ َِلْت ااشُُّلوطُ ِعْندَ اْاَ ْوِت ََل ِعْندَ اإْلِ
ٍ َوَلقٌٍِ  ثُّي اْ تَْكَ لََها ِعْندَ اْاَ ْوِت َصحّ  ًّ  . َ ََل َعْ  ااشُُّلوِط أَْو  َْعِ َها َكَص ِ

1592. Diiktibarkan syarat-syarat ini di sisi mati orang yang berwasiat bukan di sisi 
ketika dia berpesan, dan tidak di antara keduanya, kerana ia waktu kuasa di atas 
menerima hinggakan kalau dia berpesan kepada orang yang sunyi dari syarat-syarat ini 
atau sebahagiannya seperti kanak-kanak dan hamba, kemudian dia lengkap dengannya 
di sisi matinya, sah ia.  
 

ٌ  ِ ْ  ااتّْوِكٌِ   ٌَِ ا ََل ٌُتََ ّكُ  ِ ْن ُ  َوََل أُنُوثَةٌ ِاَ ا  ًِ  ُنَِ  أَ ًِ دَاُود أَّ  عَُ َل ، َوََل ٌَُ لُّ َعً ى، ِْلَّ  اْْلَْعَ ى ُ تََ ّكِ
ٌِْلَها إذَا َ َصلَْت ااشُُّلوطُ  ٌَِها ِعْندَ اْاَ ْوتِ . أَْوَصى إاَى َ ْفَصةَ  ًٌّ  ِِفْ ٍ ، ََل إَ اٌي . َواْْلُيُّ أَْواَى ِ ْ  َغ َوٌَْنعَِزُ  َوِا

 .ِاتَعَلُِّ  اْاَ َصاِاحِ اْاكُلٌِِّّة  ِِوََلٌَتِ ِ 

1593. Tidak memudharatkan oleh buta, kerana orang buta terboleh mewakilkan 
apa yang dia tidak boleh buat, dan tidak keperempuanan kerana apa yang sabit didalam 
sunan Abi Daud bahawa Umar berpesan kepada Hafsah. Emak terutama dari selainnya 
apabila terhasil syarat-syarat ini padanya di sisi matinya. Terpecat wali dengan fasik, 
tidak imam kerana bersangkut maslahat-maslahat yang umum dengan kekuasaannya. 
 

ٌَْل اْْلَِب َواْاَ دِّ ََل .َوشُِلَط  ًِ اْاُ وَصى  ٌِِ  َكْونُ ُ تََصلُّ ًا َ اِاًٌّا ُ  َاً ا ٌَصاُء  ًِ تَْزِوٌجٍ، ِْلَّ  َغ   َََل ٌَِصحُّ اإْلِ
ُا ااّصِ ٌَل َوااّصِ ٌَلةَ، َوََل  ًِ َ ْعِصٌٍَة َك ِنَاِء َكنٌَِ ٍة ِاُ نَا َاتَِها اَ ُ ِاَكْونِِ  قُْل َةً   .ٌَُزّوِ
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1594. Disyaratkan pada yang dipesankan padanya keadaannya tasarruf harta 
yang mubah. Maka tidak sah pesan pada mengahwinkan kerana selain bapa dan datuk 
tidak boleh mengahwinkan budak kecil lelaki dan perempuan, dan tidak pada maksiat 
seperti membina gereja, kerana berlawanan dengannya kerana keadaannya dampingan 
diri. 
 

ٌْك  ٌْك أَْو  َّوْ ُت إاَ ٌْت إاَ ٌَصاِء َو ًِ َ ْعنَاهُ َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ اِ  َكأَْوَص ٌ َِة إٌَ اٌب  ِلَْفٍظ ٌُْشِعُل  ِاإْلِ َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
ٌٍْد،  َِإذَا  َلََغ أَْو قَِدَي  ٌْك إاَى  ُلُووِ اْ نًِ أَْو قُدُوِي َز ٌُْت إاَ ٌَ اُب ُ َؤقّتًا َوُ عَلّقًا َكأَْوَص أَْو َ عَْلتُك َوِصًٌّا، َواَْو َكاَ  اإْلِ

، ِْلَنّ ُ ٌَْ تَِ ُ  اْاَ َهاََلِت َواْْلَْ َطالَ  ًُّ َوٌَكُوُ  اْاقَ ُوُ   َْعدَ اْاَ ْوِت َ تَى .  َوقَ ُوٌ  َكَوَكااٍَة،  ٌَُْكتَفَى  ِاْاعََ  ِ . َُهَو اْاَوِص
ٌْك َ ثًََل اَ َا. َشاَء َكَ ا  ًِ اْاَوِصٌِّة  َِ اٍ  َ َي  ٌََاِ  َ ا ٌُوَصى  ٌِ ِ  ٌْت إاَ .  َلَْو اْقتََصَل َعلَى أَْوَص

1595. Disyaratkan pada sighah akan ijab dengan lafaz yang memahamkan 
pesan. Pada maknanya apa yang telah lalu pada dhaman seperti “aku pesankan 
kepada kamu” atau “aku serahkan kepada kamu” atau “aku jadikan kamu orang yang 
dipesani”, walaupun ijab itu diwaktukan dan digantungkan seperti “aku pesan kepada 
kamu hingga baligh anak ku atau tiba Zaid. Maka apabila dia baligh atau tiba maka dia 
lah pemegang pesanan itu” kerana ia menanggung kejahilan dan bahaya. Dan 
disyaratkan qabul sama seperti wakilan, maka dipadakan ia dengan kerja. Adalah qabul 
itu selepas mati bila dia hendak sepertimana pada wasiat dengan harta. Serta103 
keterangan apa yang dipesankan padanya. Maka kalau dia menghadkan di atas “aku 
pesan kepada kamu” sebagai contoh lagha ia.  
 

 َوََل .ٌَُ  ُّ إٌَصاٌء  ِأَْ ٍل نَْ ِو ِطْفٍ  َكَ ْ نُوٍ ، َو ِقََ اِء َ ّ ٍ إْ  اَْي ٌَْعِ ْز َعْن ُ َ اَلًّ أَْو َعَ َز َو ِِ  شُُهودٌ : َ اتَِ ةٌ 
ٌِْ ، ِْلَّ  ِوََلٌَتَ ُ ثَا ِتَةٌ َشْلًعا ٌَصاُء َعلَى نَْ ِو ِطْفٍ  َواْاَ دُّ  ِِصفَِة اْاِوََلٌَِة َعلَ ٌِْ  َوقَ ََِل اَْي . ٌَِصحُّ اإْلِ َواَْو أَْوَصى اثْنَ

ْذ ِ  ِف إَّل  ِِإْذنِِ  اَ ُ  ِاَِلْنِفَلاِد َعَ ًَل  ِاإْلِ نَعَْي اَ ُ اَِلْنِفَلادُ  َِلدِّ اْاُ قُوِ  َوتَْنِفٌِذ َوِصٌٍّة  .ٌَْنفَِلْد َواِ دٌ ِ ْنُهَ ا  ِااتَّصلُّ
ٌٍْ   ًِ ااتِّلَكِة ِ ْن ُ ُ َوإِْ  اَْي ٌَأْذَْ  اَ ُ   .ُ عٌَّنٍَة َوقََ اِء دَ

1596. Khatimah. Sunat berpesan dengan urusan umpama kanak-kanak kecil 
seperti orang gila, dan dengan menunaikan hak jika dia tidak lemah darinya ketika itu 
atau dia lemah dan ada saksi tentangnya. Tidak sah pesan di atas umpama kanak-
kanak sedangkan datuk dengan sifat kewalian di atasnya kerana kewaliannya sabit 
dengan syara‟. Kalau dia wasiatkan dua orang maka keduanya menerima tidak 
bersendirian seorang dari mereka dengan tasarruf melainkan dengan dia 
mengizinkannya bersendirian kerana mengamalkan izinnya. 
 

ًُّ أَْو ٌَْ ِلَب  ٌَصاِء َ تَى َشاَء، ِْلَنّ ُ َعْقدٌ َ ائٌِز إَّل أَْ  ٌَتَعٌََّ  اْاَوِص ِ ُلُ وعٌ َعْ  اإْلِ ًّ َوِاكُّ ٍ ِ ْ  اْاُ وِصً َواْاَوِص
ُ وعُ  ٌَْس اَ ُ االُّ ٌِْلِه  َلَ   .َعلَى َظنِِّ  تَلَُف اْاَ اِ   ِاْ تٌََِلِء َظاِاٍي ِ ْ  قَاٍض أَْو َغ

1597. Boleh setiap dari yang berpesan dan yang pemegang pesanan merujuk 
dari pesanan bila dia hendak kerana ia akad yang harus melainkan bahawa pemegang 
pesanan itu tertentu atau ghalib di atas sangkaannya akan binasa harta yang dipesan 
padanya dengan penguasaan orang zalim, daripada qadhi atau selainnya, maka tidak 
boleh dia rujuk.  
 

ٌِْ   َْعدَ  ٌَْلهُ  ًِ إْنفَاٍ  َعلَى ُ َواٌِِّ  ََلئٍِ   ِاْاَ اِ  ََل  ًِ دَْ يِ اْاَ اِ  إاَ ًٌّ َوِصًٌّا َكاَ  أَْو قًٌَِّ ا أَْو َغ َ   ٌَِِ ٌنِِ  َوِا َوُصدِّ
ْنفَا ِ  ٌِْ   ِِ ََلِف اإْلِ ٌُْت إاَى : َواَْو قَاَ  . َكَ اِاِ   َََل ٌَُصدُّ ،  َْ  اْاُ َصدُّ  ُ َواٌِِّ  إْذ ََل ٌَْع ُُل إقَاَ ةُ اْا ٌَِّنَِة َعلَ أَْوَص

كِ  ٌٍْد ُ ِ َ  ِذْكُل اّاِ َعلَى ااتّ َلُّ  .اّاِ تَعَااَى َوإِاَى َز

                                                 
103

. berta‟luk dengan memahamkan atau dengan “aku wasiatkan”  
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1598. Dibenarkan wali dengan sumpahnya, samaada dia pemegang pesanan 
atau penjaga atau selainnya pada mengeluarkan nafkah ke atas anak waliannya yang 
layak dengan keadaan, tidak pada menyerahkan harta kepadanya selepas dia 
sempurna, maka tidak dibenarkan dia, sebaliknya yang dibenarkan adalah anak 
waliannya kerana tidak sukar mendirikan keterangan di atasnya, bersalahan 
mengeluarkan nafkah. Kalau seorang kata : aku pesankan kepada Allah taala dan 
kepada Zaid, ditanggungkan sebutan Allah itu di atas mengambil berkat. 
 

ٍء ِ ْن ُ  ًْ ًُّ َعلَى اْاَ اِ  ِ ْ  اْ تٌََِلِء َظاِاٍي  َلَ ُ تَْ ِلٌُص ُ  َِش َواَّاُ ٌَْعلَُي اْاُ ْفِ دَ ِ ْ  اْاُ ْصِلحِ  }: َواَْو َ اَف اْاَوِص
} . ًُّ ٌْئًا ِاقَاِ ً  ُوٍء ََلْنتََزَع ِ ْن ُ اْاَ اَ  َوَ لَّ  ُ ِا َْعِض : قَاَ  اْْلَْذَلِع َوِ ْ  َهذَا اَْو عُِلَي أَنّ ُ اَْو اَْي ٌَْ ذُْ  َش

َوٌَْقَلُب ِ ْ  ذَِاَك قَْوُ  اْ ِ  َعْ ِد ااّ ََلِي ٌَُ وُز تَْعٌٌُِب َ اِ  اْاٌَتٌِِي أَْو ااّ ِفٌِ  أَْو . َ َونَتِِ ، َوأَدّ  ذَِاَك إاَى اْ تِئَْصاِا ِ 
ٌِْ  ااّ ََليُ  ٌِْ  اْا َْصُب َكَ ا  ًِ قِّصِة اْاِ ْ ِل َعلَ  .اْاَ ْ نُوِ  ِاِ ْفِظِ  إذَا ِ ٌَف َعلَ

1599. Kalau pemegang pesanan itu takut di atas harta dari penguasaan orang 
zalim maka boleh dia melepaskannya dengan sedikit darinya. “ ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسدَ ِمْن اْلُمْ ِلحِ   i.e ”َواَ َّ
Allah tahu orang yang membuat kerosakkan dari yang membuat kebaikkan. Kata 
Azrai‟e: daripada ini adalah kalau diketahui bahawa kalau dia tidak memberikan suatu 
kepada qadhi yang jahat nescaya dia menanggalkan harta itu darinya dan 
menyerahkannya kepada sebahagian rakan-rakan khianatnya dan demikian itu 
membawa kepada punahnya. Dekat dengan demikian itu kata Ibnu Abdussalam : harus 
meng‟aibkan harta anak yatim atau safih atau orang gila untuk memeliharanya apabila 
dibimbangkan rampasan di atasnya sepertimana pada kisah Khidir a.s. 
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 ِكتَاُب اانَِّكاحِ 
 

َوِ ْن ُ تَنَاَكَ ْت اْْلَْشَ اُل إذَا تََ اٌَلَْت َواْنَ ّي  َْعُ َها إاَى  َْعٍض، َوَشْلًعا َعْقدٌ ٌَتََ ّ ُ  . هَُو اُ َةً ااّ يُّ َواْاَ ْ يُ 
.  َواْاعََلُب تَْ تَْعِ لُ ُ  َِ ْعنَى اْاعَْقِد َواْاَوْطِء َ ِ ٌعًا. إ َاَ ةَ َوْطٍء  ِلَْفِظ إْنَكاحٍ أَْو تَْزِوٌجٍ أَْو تَْلَ َ تِ ِ 

1600. Kitab Nikah. Ianya pada lughah : kumpul dan himpun. Daripadanya “ تَنَاَيَ ِت
 i.w bernikah pokok-pokok itu, apabila semuanya saling condong dan rapat ”ااَْشَجارُ 
sebahagiannya kepada sebahagian yang lain, dan pada syara‟ : akad yang 
mengandungi pengharusan setubuh dengan lafaz “nikahkan” atau “kahwinkan” atau 
terjemahannya. Orang arab menggunakanya dengan makna akad dan setubuh.  
 

ِ ثَََلثَةُ أَْوُ  ٍ  ًّ َها أَنّ ُ َ ِقٌقَةٌ  ًِ اْاعَْقِد َ َ اٌز  ًِ اْاَوْطِء َكَ ا َ اَء  ِِ  . َوِْلَْصَ ا ِنَا  ًِ َ ْوُ وِعِ  ااّشْلِع أََص ُّ
ٌَْلهُ  }: َوََل ٌَِلدُ َعلَى ذَِاَك قَْوا  تَعَااَى . اْاقُْلآُ  َواْْلَْ  َالُ  َواْاَوْطُء . ، ِْلَّ  اْاُ َلادَ اْاعَْقدُ {َ تّى تَْنِكَح َزْوً ا َغ

  ٌِْ ٌْلَتَك  }: ُ ْ تَفَادٌ ِ ْ  َ  َِل ااّصِ ٌَ  ٌْلَتَ ُ َوٌَذُوَ  عَُ   . {َ تّى تَذُوقًِ عَُ 

1601. Bagi ashab kita pada hantaran syara‟nya ada tiga wajah. Yang paling 
sahih darinya bahawa ianya hakikat pada akad majaz pada setubuh sepertimana 
datang Quran dan khabar-khabar dengannya. Tidak datang di atas demikian itu firman 
Allah taala “hingga kamu nikahi isteri selainnya” kerana yang dikehendaki adalah akad. 
Setubuh difaham dari khabar dua kitab yang sahih “hingga kamu kecap manisannya 
dan dia kecap manisan kamu”.  
 

ٌِْ  .  َوَكذَِاَك ِ ْ  ِ َهِة ااّزْواِ َعلَى اْْلََصّحِ ،َوَعْقدُ اانَِّكاحِ ََلِزٌي ِ ْ  ِ َهِة ااّزْوَ ةِ  ٌِْ  َ ْعقُودٌ َعلَ َوَهْ  كُ ٌّ ِ ْ  ااّزْوَ 
ًٌْ ا .أَْو اْاَ ْلأَةُ  َقَْط ؟ َوْ َهاِ ، أَْوَ ُهُهَ ا ااثّانًِ  .َوَهْ  هَُو ِ ْلٌك أَْو إ َاَ ةٌ؟ َوْ َهاِ  أَْوَ ههَ ا ااثّانًِ أَ

1602. Akad nikah itu lazim dari pihak isteri, begitu juga dari pihak suami di atas 
yang paling sahih. Adakah setiap dari dua suami isteri itu diakadkan di atasnya atau 
perempuan sahaja? Dua wajah, yang paling kuatnya yang kedua. Adakah dia milik atau 
pengharusan? Dua wajah. Yang paling kuatnya yang kedua juga. 
 

َوِ ْ   {َوأَْنِكُ وا اْْلٌََاَ ى ِ ْنكُْي  }  َِ ْ  اْاِكتَاِب قَْوا  تَعَااَى .َواْْلَْصُ   ًِ ِ لِِّ  اْاِكتَاُب َواا ُّنّةُ َوإِْ َ اعُ اْْلُّ ةِ 
ٌِْ  َوَ لَّي   .{َ ْ  أََ ّب  ِْطَلتًِ  َْلٌَْ تَِ ّ   ِ ُنّتًِ َوِ ْ   ُنّتًِ اانَِّكاُح  }اا ُّنِّة قَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

1603. Asal pada halalnya kitab dan sunnah dan ijmak ummah. Maka dari kitab 
firman Allah taala “dan nikahilah janda-janda dari kalangan kamu”, dan dari sunnah 
katanya s.a.w.m “siapa yang kasihkan fitrah ku maka hendaklah menuruti sunnah ku 
dan daripada sunnah ku itu adalah nikah”. 
 

 (اْاقََ اٌَا  )ِ ْ   (َو  )َكِصّ ٍة َو ََ اٍد  (اْْلَْ َكاِي  ) َْعِض  (َوَ ا ٌَتَعَلُّ   ِِ  ِ ْ   )َوَزادَ اْاُ َصنُِّف  ًِ ااتّْلَ َ ِة 
 .اْْلتًِ ِذْكُل  َْعِ َها  ًِ اْافُُصوِ  اْْلتٌَِةِ 

1604. Musannif menambah didalam terjemahnya (dan apa yang bersangkutan 
dengannya daripada) sebahagian (hukum-hukum) seperti sah dan fasad (dan) 
daripada (kes-kes) yang disebutkan sebahagiannya pada fasal-fasal yang akan datang. 
 

انِِ  ِاْلَوْطِء إْ  َوَ دَ أُْه َتَ ُ ِ ْ  َ ْهٍل َوكُْ َوِة  َْصِ   (ُ ْ تََ بٌّ  ) َِ ْعنَى ااتّْزِوٌجِ  (َواانَِّكاُح  ) َُ ِاتَائٍِ  اَ ُ  ِتََوّ 
 َِإْ   َقَدَ أُْه َتَ ُ  َتَْلكُ ُ أَْواَى َوَكَ َل . ااتّْ ِكٌِ  َونَفَقَِة ٌَْوِ ِ  تَْ ِصٌنًا ِاِدٌنِِ ، َ َواٌء أََكاَ  ُ ْشتَِ ًَل  ِاْاِع َادَِة أَْي َلَ 

ٌَا َ ْعَشَل ااّش َاِب َ ْ  اْ تََطاَع ِ ْنكُْي اْا َاَءةَ  َْلٌَتََزّوْا  َِإنّ ُ أََغضُّ ِاْل ََصِل َوأَْ َصُ  }: إْلَشادًا تََوقَانُ ُ  َِصْوٍي ِاَ  َِل 
ٌِْ   ِااّصْوِي  َِإنّ ُ اَ ُ ِوَ اٌء   َِإْ  اَْي . َواْا َاَءةُ  ِاْاَ دِّ ُ َؤُ  اانَِّكاحِ . أَْي قَاِطٌي ِاتََوقَانِ ِ  {ِاْلفَْلاِ َوَ ْ  اَْي ٌَْ تَِطْي  َعَلَ
. تَْنَكِ ْل  ِااّصْوِي  َََل ٌَْكِ ُلهُ  ِاْاَكا ُوِل َونَْ ِوِه  َْ  ٌَتََزّواُ 
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1605. (Nikah) dengan makna berkahwin (sunat) bagi orang yang inginkannya 
dengan dia inginkan setubuh jika dia mendapat belanjanya daripada mahar dan pakaian 
musim tamkin i.e serahan tubuh, dan nafkah siangnya kerana mengelokkan ugamanya, 
samaada dia sibuk dengan ibadat atau tidak. Maka jika dia tidak mendapat belanjanya 
maka meninggalkannya terutama dan dia memecahkan keinginan seksnya, di atas jalan 
petunjuk,104 dengan puasa, kerana khabar “wahai sekelian pemuda siapa yang mampu 
dari kalangan kamu akan belanja kahwin maka hendaklah dia kahwin, maka ia lebih 
menutupkan mata dan mengelokkan faraj, dan siapa yang tidak mampu maka kenalah 
dia puasa kerana puasa itu perisai baginya” iaitu memotong keinginan seksnya. “الباءة” 
dengan mad adalah belanja kahwin. Maka jika tidak ia terpecah dengan puasa maka 
tidak boleh dia memecahkannya dengan kapur dan umpamanya, bahkan dia berkahwin. 
 

ٌِْلَها إْ   َقَدَ أُْه َتَ ُ أَْو َوَ دََها َوَكاَ   ِِ  ِعلّةٌ َكَهَلٍي َوتَْعنٌٍِ  َِلْنتِفَاِء  ٌِْل ااتّائِِ  اَ ُ ِاِعلٍّة أَْو َغ َوكُِلَه اانَِّكاُح ِا َ
ٌِْ  َوَ َطِل اْاِقٌَاِي  َِواِ  ِِ   ٌَِ ا َعدَاهُ  َوإِْ  َوَ دََها َوََل ِعلّةَ  ِِ   َتََ ّ ٍ . َ اَ تِِ ، َ َي اْاتَِزاِي  َاقِِد اْْلُْه َِة َ ا ََل ٌَْقِدُل َعلَ

ًَ  ِِ  . ِاِع َادٍَة أَْ َ ُ  ِ ْ  اانَِّكاحِ إْ  َكاَ  ُ تَعَ ِّدًا اْهتَِ اً ا  َِها  َِإْ  اَْي ٌَتَعَ ّْد  َاانَِّكاُح أَْ َ ُ  ِ ْ  تَْلِكِ  ِائََّل تُْفِ 
. اْا ََطااَةُ إاَى اْافََواِ ِ  

1606. Makruh nikah bagi orang yang tidak inginkannya kerana illat atau tanpa 
illat jika dia tidak mendapat belanjanya, atau dia mendapatnya dan ada padanya illat 
seperti sangat tua dan mati pucuk kerana ternafi hajatnya serta melazimi orang yang tak 
mendapat belanja apa yang dia tidak kuasa di atasnya dan bahaya pada mendirikan 
perkara wajibnya pada apa yang selainnya. Jika dia mendapatinya dan tidak ada illat 
padanya maka melapangkan diri untuk ibadat terafdhal dari nikah jika dia ahli ibadat 
kerana mementingkannya. Maka jika dia bukan ahli ibadat maka nikah itu terafdhal dari 
meninggalkannya supaya tidak kekosongan nikah itu tidak membawa kepada 
perbuatan-perbuatan keji. 
 

َوٌُْ تَثْنَى ِ ْ  إْطََلِ  اْاُ َصنِِّف َ ا اَْو َكاَ   ًِ دَاِل اْاَ ْلِب  َِإنّ ُ ََل ٌُْ تََ بُّ اَ ُ اانَِّكاُح َوإِْ  اْ تََ عَْت  ٌِِ  ااشُُّلوطُ 
 ًُّ ٌِْ  ااّشا ِِع  . َوَعلّلَ ُ  ِاْاَ ْوِف َعلَى َواَِدِه ِ ْ  اْاكُْفِل َواَِلْ تِْلقَا ِ .َكَ ا نَّا َعلَ

1607. Dikecualikan dari itlak musannif keadaan kalau dia berada didalam negeri 
harbi maka tidak sunat dia bernikah sekalipun berhimpun syarat-syarat ini sepertimana 
dinaskan Syafi‟e dan dia mendatangkan illat dengan takut di atas anaknya dari kufur 
dan diperhambakan. 
 

ٌِْلَها َعلَى أَّ  اْاَ ْلأَةَ ااتّائِقَةَ ٌَُ  ُّ اََها اانَِّكاحُ : تَْن ٌِ ٌ  َو ًِ َ ْعنَاَها اْاُ ْ تَاَ ةُ إاَى اانّفَقَِة . نُّا  ًِ اْْلُّيِ َوَغ
ٌِْ  اُْ تُِ ّب . َواْاَ ائِفَةُ ِ ْ  اْقتَِ اِي اْافََ َلةِ  َوٌَُوا ِقُ ُ َ ا  ًِ ااتّْن ٌِِ  ِ ْ  أَّ  َ ْ  َ اَز اََها اانَِّكاُح إْ  َكانَْت ُ ْ تَاَ ةً إاَ

.  ََ ا قٌَِ  إنّ ُ ٌُْ تََ بُّ اََها ذَِاَك ُ ْطلَقًا َ ْلدُودٌ . َوإَِّل كُِلهَ . اََها اانَِّكاحُ 
1608. Tanbih. Dinaskan didalam al Umm dan selainnya di atas bahawa 
perempuan yang inginkan jimak sunat baginya nikah. Pada maknanya perempuan yang 
berhajat kepada nafkah dan yang takut dari diganggu pelaku-pelaku sumbang. Setuju 
dengannya apa yang sabit didalam tanbih bahawa orang yang harus baginya nikah jika 
dia berhajat kepadanya sunat dia bernikah. Jika tidak, dimakruhkan ia. Maka apa yang 
dikatakan bahawa sunat demikian itu baginya semata-mata adalah ditolak. 
 

ٌِْ  َعْ  َ ا ٍِل   إَّل ِاعُْذٍل َكَ ْعِف آاَتِِ  ،{َهَّل  ِْكًلا تََُلِع َُها َوتََُلِع ُك  }: َوٌَُ  ُّ أَْ  ٌَتََزّوَا  ِْكًلا ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
  ٌِْ تُْنَكُح  }: َعْ  اَِلْ تَِ اِض، أَْو اْ تٌَِاِ ِ  ِاَ ْ  ٌَقُوُي َعلَى ِعٌَاِاِ ، دٌَِّنَةً ََل  َاِ قَةً، َ ِ ٌلَةً، َواُودًا ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 

                                                 
104

.iaitu ditunjukki syara‟ dengan ia menyuruhnya sebagai suruhan yang tidak wajib. 
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ٌِ  تَِل َْت ٌَدَاك: اْاَ ْلأَةُ ِْلَْل َيٍ  أَْي اْ تَقَْلت إْ  اَْي تَْفعَْ   {ِاَ اِاَها َوَ َ اِاَها َوِاَ َ  َِها َوِاِدٌنَِها،  َاْظفَْل  ِذَاِت اادِّ
ٌْت إْ   َعَْلت، َوَ  َِل  َوٌُْعَلُف َكْوُ  . {تََزّوُ وا اْاَواُودَ اْاَودُودَ  َِإنًِّ ُ َكاثٌِل  ِكُْي اْْلَُ َي ٌَْوَي اْاِقٌَاَ ِة  }: َواْ تَْ نَ

ٌَْل ذَاِت قََلا ٍَة قَِلٌ ٍَة  ِأَْ  تَكُوَ   {تََ ٌُّلوا ِانَُطِفكُْي  }: اْا ِْكِل َواُودًا  ِأَقَاِل َِها، نَِ ٌ َةً أَْي َطٌِّ َةَ اْْلَْصِ  ِاَ  َِل  َغ
. أَْ نَ ٌِّةً أَْو ذَاَت قََلا ٍَة  َِعٌدٍَة ِاَ ْعِف ااّشْهَوِة  ًِ اْاقَِلٌ َِة  ٌََِ ًُء اْاَواَدُ نَِ ٌفًا

1609. Sunat seorang mengahwini anak dara kerana khabar dua kitab yang sahih 
dari Jabir “hendaklah anak dara, kamu bermain-main dengannya dan dia bermain-main 
dengan mu”, melainkan kerana uzur seperti lemah alatnya dari memecah dara atau dia 
perlu kepada orang yang menguruskan keluarganya. yang berugama tidak yang fasik, 
yang cantik lagi yang banyak beranak kerana khabar dua kitab yang sahih “dikahwini 
perempuan itu kerana empat : kerana hartanya dan cantiknya dan titihannya dan 
ugamanya, maka rebutlah yang punya agama bertanahlah tangan kamu” iaitu fakirlah 
kamu jika kamu tidak buat dan jadi kayalah kamu jika kamu buat, dan kerana khabar 
“hendaklah kamu kahwini perempuan yang beranak banyak, maka sungguhnya aku 
bemegah dengan ramai kamu pada umat-umat yang lain pada hari kiamat”. Diketahui 
keadaan dara itu banyak anak dengan kerabatnya. Dan yang baik titihannya iaitu baik 
asal usulnya kerana khabar “pilihlah untuk air mani kamu” hal keadaan dia bukannya 
saudara mara dekat dengan bahawa dia perempuan ajnabi atau kerabat jauh kerana 
lemah syahwat pada kerabat yang dekat maka terhasillah anak yang kurus. 
 

ٌَْ  أَْل َيِ َ َلائَِل  ) ًِ نَِكاحٍ  (َوٌَُ وُز ِاْلُ ّلِ أَْ  ٌَْ َ َي  )  َاْنِكُ وا َ ا َطاَب اَكُْي ِ ْ   }:  َقَْط ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ( َ
ٌََْلَ  َوقَْد أَْ لََي َوتَْ تَ ُ َعْشُل نِْ َوٍة  } {اانَِّ اِء َ ثْنَى َوثََُلَث َوُل َاَع  ٌِْ  َوَ لَّي ِا َ أَْ ِ ْك : َوِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
. َوإِذَا اْ تَنََي  ًِ اادَّواِي  َِفً اَِلْ تِدَاِء أَْواَى {أَْل َعًا َو َاِلْ  َ ائَِلهُّ  

1610. (Harus bagi yang merdeka menghimpunkan) didalam nikah (di antara 
empat orang merdeka) sahaja kerana firman Allah taala “maka kahwinilah apa yang 
baik bagi kamu daripada perempuan-perempuan : dua dua dan tiga tiga dan empat 
empat”, dan kerana sabda nabi s.a.w.m kepada Ghailan walhal dia masuk islam sedang 
dibawahnya sepuluh perempuan “tahanlah empat dan ceraikan bakinya”. Apabila dia 
enggan pada berterusannya maka pada permulaanya terutama. 
 

ٌِْل َ ْصٍل تَْ ِلٌ ًا ِاَ ْصلََ ِة :  َائِدَةٌ  ٌِْ  ااّ ََلُي اْاَ َواُز ِ ْ  َغ ذََكَل اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي أَنّ ُ َكاَ   ًِ َشِلٌعَِة ُ وَ ى َعلَ
ٌُْل َواِ دٍَة تَْ ِلٌ ًا ِاَ ْصلََ ِة اانَِّ اِء، َوَلاَعْت َشِلٌعَةُ نَ ٌِِّنَا  ٌِْ  ااّ ََلُي ََل ٌَُ وُز َغ َ اِ ، َو ًِ َشِلٌعَِة ِعٌَ ى َعلَ ااّلِ

 ِ ٌْ ٌِْ  َوَ لَّي َوَعلَى َ ائِِل اْْلَْن ٌَِاِء َواْاُ ْلَ ِلٌَ  َ ْصلََ ةَ اانّْوَع . مَحُمٍَُّ َصلّى اّاُ َعلَ
1611.  Faedah. Ibnu Abdussalam menyebutkan bahawa dulu perkahwinan pada 
syariat Musa a.s harus tanpa had kerana memenangkan maslahat lelaki dan pada 
syari‟at Isa a.s tidak harus selain satu kerana memenangkan maslahat perempuan, dan 
syariat nabi kita Muhammad s.a.w.m memelihara maslahat dua jenis ini. 
 

َواْاِ ْكَ ةُ  ًِ تَْ ِصٌِا اْاُ ّلِ  ِاْْلَْل َيِ أَّ  اْاَ ْقُصودَ ِ ْ  اانَِّكاحِ اْْلُْافَةُ َواْاُ َؤانََ ةُ، َوذَِاَك : قَاَ  اْ ُ  اانِّقٌِب 
ًَ ُ دّةٌ قَِلٌ َةٌ ا هـ ٌَادَِة َعلَى اْْلَْل َيِ، َوِْلَنّ ُ  ِاْاقَْ ِي ٌَِ ٌُب َعْ  كُّ ِ َواِ دٍَة ِ ْنُهّ  ثَََلَث اٌََاٍ  َوِه َوقَْد  .ٌَفُوُت َ َي ااّزِ

 .َوذَِاَك  ًِ كُّ ِ نَِكاحٍ تََوقَّف َعلَى اْاَ اَ ِة َكااّ ِفٌِ  َواْاَ ْ نُو ِ . تَتَعٌَُّ  اْاَواِ دَةُ ِاْلُ لِّ 
1612. Kata Ibnu Naqib : hikmah pada mengkhususkan lelaki merdeka dengan 
empat bahawa maksud dari nikah itu adalah jinak hati dan kemesraan yang mana 
demikian itu luput beserta lebih dari empat dan kerana dia dengan giliran ghaib dari 
setiap seorang isterinya tiga malam yang mana ia tempoh yang dekat. Intaha.  
Terkadang tertentu seorang perempuan bagi lelaki merdeka. Demikian itu pada setiap 
perkahwinan yang terhenti di atas hajat seperti orang safih dan orang gila. 
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ٌِْ ، َوثََُلَث  ِثَََلٍث، َوُل َاَع  ِأَْل َيٍ، َوَ ْ ُ وعُ ذَِاَك : َوقَاَ   َْعُض اْاَ َواِلاِ  اْْلٌَةُ تَدُ ُّ َعلَى َ َواِز تِْ يٍ َ ثْنَى  ِاثْنَ
ٌِْ ، َوثََُلَث ثَََلثٍَة ثَََلثٍَة َوُل َاَع أَْل َعٍَة أَْل َعٍَة، : َو َْعٌض ِ ْنُهْي قَاَ  . تِْ يٌ  ٌِْ  اثْنَ تَدُ ُّ َعلَى ثََ انٌَِةَ َعَشَل َ ثْنَى اثْنَ

 .َوَهذَا َ ْلٌ  ِاْ ِْ َ اعِ . َوَ ْ ُ وعُ ذَِاَك َ ا ذُِكلَ 

1613. Kata sebahagian Khawarij : ayat itu menunjuk ke atas harus sembilan, 
 dengan empat, yang himpunan ”ربا “ dengan tiga dan ”ث ث“ dengan dua dan ”مثنى“
demikian itu sembilan. Sebahagian mereka mengatakan : ia menunjuk ke atas lapan 
belas, “مثنى” dua dua dan “ث ث” tiga tiga dan “ ربا” empat empat, dan himpunan demikian 
itu apa yang disebutkan itu. Ini mencarikkan ijmak. 
 

ٌِْل َ ْصٍل، َ َواٌء كُّ  : تَْن ٌِ ٌ  َ اِء  ِِ ْلِك اْاٌَِ ٌِ  ِ ْ  َغ ٌَْ  اإْلِ اُْ تُِفٌدَ ِ ْ  تَْقٌٌِِد اْاُ َصنِِّف  ِاْاَ َلائِِل َ َواُز اْاَ ْ يِ  َ
ْطََلِ  قَْوا  تَعَااَى ،َ َي اْاَ َلائِِل أَْو ُ ْنفَِلدَاتٍ  ٌَْ انُكُْي  }:  َوهَُو َكذَِاَك إِلِ  َِإْ  ِ ْفتُْي أََّل تَْعِداُوا  ََواِ دَةً أَْو َ ا َ لََكْت أَ

 .}
1614. Tanbih. Difaham dari kait musannif dengan “yang merdeka” harus himpun 
di antara amah-amah dengan pemilikkan tangan kanan tanpa had, samaad mereka itu 
bersama dengan perempuan merdeka atau mereka sahaja, yang mana ia seperti 
demikian itu kerana itlak firman Allah taala “maka jika kamu takut tidak berlaku adil 
maka seorang atau apa yang dimiliki tangan kanan kamu”. 
 

ٌِْ   )ٌَُ وُز  (َو  ) ٌَْ  اثْنَ  َقَْط، ِْلَّ  اْاَ َكَي ْ َ  عُتْ َةَ نَقََ  إْ َ اَع ااّصَ ا َِة  ٌِِ ، َوِْلَنّ ُ َعلَى  (ِاْلعَْ ِد أَْ  ٌَْ َ َي  َ
، َوِْلَّ  اانَِّكاَح ِ ْ   َاِب اْافََ ائِِ ،  َلَْي ٌَْلَ ْ  اْاعَْ دُ  ٌِِ   ِاْاُ ّلِ َكَ ا اَْي ٌَْلَ ْ  اْاُ لُّ  َِ ْنِصِب  اانِّْصِف ِ ْ  اْاُ ّلِ

ٌَادَِة َعلَى اْْلَْل َيِ   .اانُّ ُّوِة  ًِ ااّزِ

1615. Harus (bagi hamba menghimpunkan di antara dua orang) sahaja 
kerana Hakam bin Utbah menakalkan ijmak sahabat padanya dan kerana dia di atas 
setengah dari orang merdeka dan kerana nikah adalah dari bab fadhail maka tidak 
dihubungkan hamba padanya dengan orang merdeka sepertimana tidak dihubungkan 
orang merdeka dengan pangkat kenabian pada lebih di atas empat. 
 

ٌُْلهَُ ا   َلَْو نََكَح اْاُ لُّ َ ْ ً ا َ ثًََل  ِعَْقٍد َواِ ٍد أَْو اْاعَْ دُ .َواْاُ  َعُّض َكاْاِقّ ِ َكَ ا َصّلَح  ِِ  أَ ُو َ اِ ٍد َواْاَ اَوْلِديُّ َوَغ
ٌِْ ، أَْو  ٌَْ  أُْ تَ ٌَْس إْ َطاُ  نَِكاحِ َواِ دٍَة  ِأَْواَى ِ ْ  اْْلُْ َل ،  َ ََطَ  اْاَ ِ ٌُي َكَ ا اَْو َ َ َي  َ ثَََلثًا َكذَِاَك  ََطْلَ  إْذ اَ

ِ َ َصَ   َِها ًّ ٌَادَةَ َعلَى اْاعَدَِد ااّشْلِع ِّ ًا  َاْاَ اِ َ ةُ ِاْلُ ّلِ َوااثّاِاثَةُ ِاْلعَْ ِد ٌَْ طُُ  نَِكاُ َها، ِْلَّ  ااّزِ  .ُ َلت

1616. Hamba muba‟ad seperti hamba tulin sepertimana dijelaskan Abu Hamid 
dan Mawardi dan selain mereka. Maka kalau seorang merdeka berkahwin lima dengan 
satu akad sebagai contoh atau hamba berkahwin tiga seperti demikian itu batal 
kesemuanya kerana tidaklah membatalkan satu nikah terutama dari yang lain, maka 
batal kesemuanya sepertimana kalau dia menghimpunkan di antara dua saudara 
perempuan, atau berturutan maka yang kelima bagi yang merdeka dan yang ketiga bagi 
hamba batal nikahnya kerana lebih di atas bilangan syara‟ terhasil dengannya. 
 

ٌِْلِه  (َوََل ٌَْنِكُح اْاُ لُّ أََ ةً  ) ٌِْ   )ِا َ ٌَْلهُ  (إَّل  َِشْلَط َواْ تَّا  ِاْاُ ْ ِلِي أَّوُ   . َْ   ِثَََلثٍَة َوإِْ  َعّي ااثّاِاُث اْاُ ّل َوَغ
َصدَاِ  اْاُ ّلِة، َواَْو ِكتَا ٌِّةً تَْصلُُح تِْلَك اْاُ ّلةُ ِاَِلْ تِْ تَاعِ  َِها، أَْو قَدََل َعلَى )قُْدَلتِِ  َعلَى  (َعدَُي  )ااثََّلثَِة 

َصدَاقَِها َواَْي ٌَِ ْدَها، أَْو َوَ دََها َواَْي تَْلَض إَّل  ِِزٌَادٍَة َعلَى َ ْهِل ِ ثِْلَها، أَْو اَْي تَْلَض  ِنَِكاِ ِ  ِاقُُصوِل نََ  ِِ  
َونَْ ِوِه، أَْو َكاَ  تَْ تَ ُ َ ْ  ََل تَْصلُُح ِاَِلْ تِْ تَاعِ َكَصِ ٌَلٍة ََل تَْ تَِ ُ  اْاَوْطَء، أَْو َلتْقَاَء أَْو قَْلنَاَء أَْو َهِلَ ٍة أَْو نَْ ِو 

 . ذَِاكَ 

1617. (Tdak boleh lelaki merdeka mengahwini amah) orang lain (melainkan 
dengan dua syarat), bahkan dengan tiga, sekalipun yang ketiga itu meratai lelaki 
merdeka dan selainnya dan khusus yang pertama dari tiga itu dengan yang islam : 
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(tidak) mampu di atas (maskahwin perempuan merdeka) walaupun dia kitabiah yang 
sesuai perempuan merdeka itu untuk istimta‟ dengannya, atau dia mampu di atas 
mahkahwinnya dan dia tidak mendapatinya, atau dia mendapatinya dan dia tidak redha 
melainkan dengan lebih di atas maskahwin seumpamanya, atau dia tidak redha 
mengahwininya kerana kurang titihannya dan umpamanya, atau ada dibawahnya 
perempuan yang tidak sesuai untuk istimta‟ seperti budak perempuan kecil yang tidak 
mampu menanggung persetubuhan atau perempuan yang tersumbat kemaluan dengan 
daging atau dengan tulang atau sangat tua atau umpama demikian itu.  
 

َ اُي اْاَ َشقّةَ .  َلَْو قَدََل َعلَى ُ ّلٍة َغائِ ٍَة َعْ   َلَِدِه َ لّْت اَ ُ اْْلََ ةُ إْ  اَِ قَ ُ َ َشقّةٌ َظاِهَلةٌ  ًِ قَْصِدَها َوَ  ََط اإْلِ
، أَْو َ اَف ِزنًا ُ دّةَ قَْصِد اْاُ ّلةِ  ْ َلاِف َوُ َ اَوَزِة اْاَ دِّ  َوإَِّل  َََل . ِأَْ  ٌُْنَ َب ُ ْ تَِ لَُها  ًِ َطلَِب ااّزْوَ ِة إاَى اإْلِ

ًّ إذَا أَْ َكَ  اْنتِقَااَُها َ عَ ُ إاَى َوَطنِ ِ ،َوٌَِ ُب ااّ فَُل ِاْلُ ّلةِ . تَِ  ُّ اَ ُ اْْلََ ةُ  ًَ ، اَِكّ  َ َ لّ ُ َكَ ا قَاَ  ااّزْلَكِش  َوإَِّل  َِه
َ ُا ََل تَْ تَِ ُ  َهذَا ااتّْ ٌٌِ َ  ِب، َواالُّ . َكاْاَ ْعدُوَ ِة ِاَ ا  ًِ تَْكِلٌِفِ  اْاَ قَاَي َ عََها هُنَاَك ِ ْ  ااتّ َلُّ

1618. Maka kalau dia mampu di atas perempuan merdeka yang ghaib dari 
tempat tinggalnya halal amah baginya jika menghubunginya kepayahan yang zahir pada 
menuju kepadanya. Imam mendhabit kepayahan itu dengan bahawa dinisbahkan orang 
yang menanggung pada mencari isteri kepada membazir dan melampui had, atau 
takutkan zina dalam tempoh dia menuju kepadanya, jika tidak maka tidak halal amah 
baginya. Wajib bermusafir untuk mendapatkan perempuan merdeka, akan tetapi 
tempatnya sepertimana kata Zarkasyi apabila mungkin dia berpindah bersamanya 
kepada watannya. Jika tidak, maka dia seperti tidak ujud kerana memberati dia menetap 
bersamanya disana menimbulkan rasa terasing, yang mana rukhsakh tidak 
menanggung kesempitan ini. 
 

ٌْيِ َ ْ َكنِِ  َ لّْت اَ ُ اْْلََ ةُ . َوََل ٌَْ نَُي َ ااُ ُ اْا َائُِب نَِكاَح اْْلََ ةِ  َواَْو َوَ دَ ُ ّلةً تَْلَ ى . َواَْو قَدََل َعلَى ُ ّلٍة  ِ َ
 ُِ َؤّ ٍ  َواَْي ٌَِ ْد اْاَ ْهَل أَْو تَْلَ ى  ِدُوِ  َ ْهِل اْاِ ثِْ  َوهَُو َواِ دُهُ، َ لّْت اَ ُ اْْلََ ةُ  ًِ ااصُّوَلِة اْْلُواَى، ِْلَّ  ِذّ تَ ُ 
تَِصٌُل َ ْش ُواَةً  ًِ اْاَ اِ  َوقَْد ََل ٌَِ دُهُ ِعْندَ ُ لُوِ  اْْلََ ِ ، دُوَ  ااصُّوَلِة ااثّانٌَِِة ِاقُْدَلتِِ  َعلَى نَِكاحِ ُ ّلٍة، َواْاِ نّةُ 

ًٌْ ا ِاُوُ وِب َ ْهِلَها .  ًِ ذَِاَك قَِلٌلَةٌ إْذ اْاعَادَةُ اْاُ َ اَ َ ةُ  ًِ اْاُ ُهولِ  َواَْو َلِ ٌَْت ُ ّلةٌ  ََِل َ ْهٍل َ لّْت اَ ُ اْْلََ ةُ أَ
.  ِاْاَوْطءِ 

1619. Hartanya yang ghaib tidak menghalang dia dari mengahwini amah. Kalau 
dia kuasa di atas perempuan merdeka dengan menjual rumahnya halal amah baginya. 
Kalau dia mendapat perempuan merdeka yang redha dengan maskahwin yang 
ditangguhkan dan dia tidak mendapat maskahwin atau dia redha dengan yang kurang 
dari maskawin seumpama sedang dia mendapatinya halal baginya amah pada rupa 
yang pertama kerana zimmahnya menjadi sibuk pada masa itu dan terkadang dia tidak 
mendapatinya ketika sampai tempohnya, tidak pada rupa yang kedua kerana 
mampunya di atas mengahwini perempuan merdeka dan bangkitan pada demikian itu 
sedikit kerana adat bertolak ansur pada maskahwin-maskahwin. Kalau perempuan 
merdeka redha tanpa maskahwin halal juga amah baginya kerana wajib maskahwinnya 
dengan setubuh. 
 

نَا  ِأَْ  تَْ ِلَب َشْهَوتُ ُ َوتَْ عَُف تَْقَواهُ َوإِْ  اَْي ٌَْ ِلْب  (َ ْوُف اْاعَنَِت  )ثَانًِ ااشُُّلوِط  (َو  ) َوهَُو اْاُوقُوعُ  ًِ ااّزِ
نَا،  َْ  تََوقُّعُ ُ ََل َعلَى نُدُولٍ   ََ ْ  َ عُفَْت َشْهَوتُ ُ َواَ ُ تَْقَو  أَْو ُ ُلوَءةٌ َوَ ٌَاٌء ٌُْ تَْق َُح . َعلَى َظنِِّ  ُوقُوعُ ااّزِ

نَا  َََل ٌَُ وُز اَ ُ أَْ  ٌَِلّ  َواَدَهُ ِاقََ اِء  نَا أَْو قَِوٌَْت َشْهَوتُ ُ َوتَْقَواهُ اَْي تَِ ّ  اَ ُ اْْلََ ةُ، ِْلَنّ ُ ََل ٌََ اُف ااّزِ َ عَ ُ ااّزِ
نَا، ِْلَنّ ُ َ  َ َُها  ِاْاَ دِّ  ًِ اادُّْنٌَا َواْاعُقُو َِة  ًِ اْْلِ َلةِ . َوأَْصُ  اْاعَنَِت اْاَ َشقّةُ  .َوَطٍل أَْو َكْ ِل َشْهَوةٍ  ًَ  ِِ  ااّزِ ِ ُّ . 

1620. Yang kedua daripada syarat-syarat itu (takutkan „anat) iaitu jatuh pada 
zina dengan bahawa kuat syahwatnya dan lemah takwanya sekalipun tidak ghalib di 
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atas sangkaannya jatuh pada zina, bahkan menjangkakannya tidak di atas nadir*. Maka 
siapa yang lemah syahwatnya dan dia mempunyai taqwa atau maruah dan malu yang 
dibilang keji zina bersamanya, atau kuat syahwatnya dan takwanya tidak halal amah 
baginya kerana dia tidak takutkan zina maka tidak harus dia menjadikan anaknya 
hamba untuk melepaskan hajatnya atau memecahkan syahwatnya. Asal „anat itu 
kepayahan. Dinamakan zina dengannya kerana ia sebab kepayahan dengan had 
didunia dan siksaan diakhirat. 
 

َوَ ْ  اَْي ٌَْ تَِطْي ِ ْنكُْي َطْوًَل أَْ  ٌَْنِكَح اْاُ ْ َصنَاِت اْاُ ْؤِ نَاِت  َِ ّ ا َ لََكْت  }: َواْْلَْصُ   ٌَِ ا ذُِكَل قَْوا  تَعَااَى 
ٌَْ انُكُْي  ًَ اْاعَنََت ِ ْنكُْي } : إاَى قَْوا  تَعَااَى  {أَ .  َواْاُ َلادُ  ِاْاُ ْ َصنَاِت اْاَ َلائِلُ .َوااّطْوُ  ااّ عَةُ { ذَِاَك ِاَ ْ  َ ِش

 ًُّ وٌَانِ ٌَْها َوُ  ِِّ  : قَاَ  االُّ ٌِْلِ  إاَ ٌْنَِها ِاقُّوِة َ  َو ِاْاعَنَِت عُُ وُ  ُ ََل ُ ُصوُص ُ، َ تّى اَْو َ اَف اْاعَنََت ِ ْ  أََ ٍة  ِعَ
ٌَْس اَ ُ أَْ  ٌَتََزّوَ َها إذَا َكاَ  َواِ دًا ِالّطْوِ ، ِْلَّ  اْاِعْشَ  ََل َ ْعنَى َِلْعتِ َاِلِه هُنَا، ِْلَّ  َهذَا تَْهٌٌٌِج ِ ْ   اََها،  َلَ

ًَ  ِِ  َوَ ََلهُ ا هـ َواْاَوْ  ُ تَْلُك ااتّْقٌٌِِد  ُِوُ وِد ااّطْوِ ، ِْلَنّ ُ ٌَْقتَِ ً  .اْا ََطااَِة َوإَِطااَِة اْاِفْكِل، َوَكْي ِ ْ  إْنَ اٍ  اُْ تُِل
. َ َواَز نَِكاِ َها ِعْندَ  َْقِد ااّطْوِ   ٌََفُوُت اْعتِ َاُل عُُ وِي اْاعَنَِت َ َي أَّ  ُوُ ودَ ااّطْوِ  َكاٍف  ًِ اْاَ ْنيِ ِ ْ  نَِكاِ َها

1621. Asal pada apa yang disebutkan itu firman Allah taala “dan siapa yang dari 
kalangan kamu tidak mampukan kelapangan harta untuk dia mengahwini perempuan-
perempuan beriman yang baik maka daripada apa yang tangan-tangan kamu miliki” 
hingga kepada firman Allah taala “demikian itu bagi orang yang takutkan zina dari 
kalangan kamu”. “ْول َ” adalah kelapangan harta. Yang dikehendaki dengan “م  نات” i.e 
perempuan yang baik adalah yang merdeka. Kata Ruyani : yang dikehendaki dengan 
 ”عنت“ adalah yang umumnya bukan yang khususnya hinggakan kalau dia takutkan ”َعنَت“
dari seorang amah yang tertentu kerana kuat minatnya dan kasihnya kepada amah itu 
dia maka tidak boleh dia mengahwininya apabila dia mendapat kelapangan harta, 
kerana asyik tidak ada makna untuk diiktibarkan disini kerana ini digerakkan oleh lapang 
diri dari kegiatan dan lama berfikir. Berapa ramai orang yang dibala dengannya dan dia 
dapat menyimpang darinya. Intaha. Yang ada wajah adalah meninggalkan kait dengan 
ujud kelapangan harta, kerana ia menuntut harus mengahwininya di sisi luput 
kelapangan harta maka luput mengiktibarkan umum „anat serta bahawa ujud lapang 
harta itu memada pada menegah mengahwininya.  
 

ٌِْ ، َوأَّ  اْاَ ْ  ُوَح َواْاَ ْ  ُوَب ذََكُلهُ ََل ٌَِ  ُّ اَ ُ نَِكاُح اْْلََ ِة ُ ْطلَقًا َوهَُو  َو َِهذَا ااّشْلِط عُِلَي أَّ  اْاُ ّل ََل ٌَْنِكُح أََ تَ
نَا َواَْو َوَ دَْت اْْلََ ةُ َزْوَ َها َ ْ  ُو ًا َوأََلادَْت إْ َطاَ  اانَِّكاحِ َوادَّعى ااّزْوُا ُ دُوَث . َكذَِاَك إْذ ََل ٌُتََصّوُل ِ ْن ُ ااّزِ

  َِإْ  اَْي ٌُْ ِكْ  ُ دُوثُ ُ  ِأَْ  َكاَ  اْاَ ْوِ ُي ُ ْندَِ ًَل َوقَْد عُِقدَ اانَِّكاُح .اْاَ ّبِ  َْعدَ اانَِّكاحِ َوأَْ َكَ  ُ ِكَي  ِِصّ ِة نَِكاِ  ِ 
 .أَْ ِس ُ ِكَي  ِ ُْطََلِ  اانَِّكاحِ 

1622. Dengan syarat ini diketahui bahawa orang merdeka tidak boleh 
mengahwini dua amah dan bahawa orang yang mamsuh dan majbub zakarnya tidak 
halal mengahwini amah semata-mata yang mana ia seperti demikian itu kerana tidak 
tergambar zina darinya. Kalau seorang amah mendapati suaminya majbub dan dia 
hendak membatalkan nikahnya dan suami itu mendakwa baru dipotong zakarnya 
selepas nikah dan ianya mungkin dihukumkan sah nikahnya. Maka jika tidak mungkin 
barunya dengan bahawa tempatnya telah sembuh walhal diakadkan nikah itu semalam 
dihukumkan batal nikah itu. 
 

ٌِْلِه َكَ ا َ لّ   َِ ّ ا  }: أَّ ا اْاُ لُّ  َِلقَْوِاِ  تَعَااَى .  َََل تَِ  ُّ اَ ُ ِكتَا ٌِّةٌ . َوااّشْلطُ ااثّاِاُث إْ ََلُ َها ِاُ ْ ِلٍي ُ ّلٍ أَْو َغ
ٌَْ انُكُْي ِ ْ   َتٌََاتِكُْي اْاُ ْؤِ نَاتِ  ٌُْل اْاُ ّلِ  ََِلَّ  اْاَ انَِي نَِكاَ َها كُْفُلَها،  ََ اَو  اْاُ ّل َكاْاُ ْلتَدِّة . {َ لََكْت أَ َوأَّ ا َغ

 . َواْاَ ُ وِ ٌّةِ 
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1623. Syarat ketiga : islam amah bagi lelaki islam, merdeka atau selainnya 
sepertimana telah lalu. Maka tidak halal baginya amah kitabah. Adapun yang merdeka 
maka kerana firman Allah taala “maka daripada apa yang dimiliki tangan-tangan kanan 
kamu daripada pemudi-pemudi yang beriman”. Adapun yang tidak merdeka maka 
kerana yang menghalang dari menikahinya adalah kufurnya, maka yang tidak merdeka 
itu menyamai yang yang merdeka, sama seperti perempuan murtad dan majusiah.  
 

  َََل ٌَْنِكُ َها اْاُ لُّ إَّل  ِااشُُّلوِط ااّ ا ِقَِة، ِْلَّ  إْلقَاَ   َْعِض ،َوَ ْ   َْعُ َها َلقٌٌِ  َو َاقٌَِها ُ لٌّ ُ ْكُ َها َكَلقٌٍِ  كُلَِّها
َو ًِ َ َواِز نَِكاحِ أََ ٍة َ َي تٌََ ُِّل ُ  َعَّ ٍة تََلدُّدٌ ِاْ َِ اِي، ِْلَّ  إْلقَاَ   َْعِض اْاَواَِد أَْهَوُ  ِ ْ  إْلقَاِ   .اْاَواَِد َ ْ ذُولٌ 

ٌَْ ا ِ  ًّ . كُلِِّهز َوَعلَى تَْعِلٌِ  اْاَ ْنيِ اْقتََصَل ااّش  .َوهَُو اْاُ َلّ حُ : قَاَ  ااّزْلَكِش

1624. Amah yang sebahagiannya hamba dan bakinya merdeka hukumnya 
seperti hamba penuh maka tidak mengahwininya lelaki merdeka melainkan dengan 
syarat-syarat yang lalu itu, kerana ditegah memperhambakan sebahagian anaknya. 
Pada harus mengahwini amah serta mudah mendapatkan muba‟ad berbalah bagiimam 
padanya kerana memperhambakan sebahagian anak lebih ringan dari 
memperhambakan semuanya. Dua syeikh menghadkan di atas ta‟lil tegahannya. Kata 
Zarkasyi : ia yang ditarjihkan. 
 

ٌِ ، َوََل  ُدّ  ًِ نَِكاحِ اْاُ ّلِ  ٌِْ   َتَِ  ُّ اَ ُ أََ ةٌ ِكتَا ٌِّةٌ َِلْ تَِوائِِهَ ا  ًِ اادِّ ٌِْلِه َكِكتَا ٌِّ ٌُْل اْاُ ْ ِلِي ِ ْ  ُ ّلٍ َوَغ أَّ ا َغ
ًُّ ِ ْ  َكََلِ ِهيْ  نَا َوٌَْفِقدَ اْاُ ّلةَ َكَ ا  َِهَ  ُ اا ُّْ ِك ِ اْْلََ ةَ اْاِكتَا ٌِّةَ ِ ْ  أَْ  ٌََ اَف ااّزِ ًّ .  اْاِكتَا ِ

1625. Adapun selain muslim daripada lelaki merdeka dan selainnya seperti dua 
orang lelaki kitabi maka halal baginya amah kitabiah kerana sama kedua mereka pada 
ugama. Tidak dapat tidak pada nikah kitabi yang merdeka dengan amah kitabiah 
daripada bahawa dia takutkan zina dan tidak mendapati perempuan merdeka 
sepertimana Subki fahami dari kalam mereka.  
 

ٌِْ  َوََل ُ وًصى اَ ُ  ِِ ْدَ تَِها  .َواْعلَْي أَنّ ُ ََل ٌَِ  ُّ ِاْلُ ّلِ ُ ْطلَقًا نَِكاُح أََ ِة َواَِدِه َوََل أََ ِة ُ َكاتَ ٍَة َوََل أََ ٍة َ ْوقُو ٍَة َعلَ

1626. Ketahuilah bahawa tidak halal bagi lelaki merdeka semata-mata menikahi 
amah anaknya dan tidak amah mukatabah dan tidak amah yang diwakafkan ke atasnya 
dan tidak yang diwasiatkan khidmatnya bagi dia. 
 

ٌَْل ُ ْشتََهاٍة  (إاَى اْاَ ْلأَِة  )اْافَْ ِ  اْا َاِاغِ اْاعَاقِِ   (َونََظُل ااّلُ ِ   ) ٌِ   (َعلَى َ ْ عَِة أَْ ُلٍب  )َواَْو َغ  ِتَْقِدٌِي ااّ ِ
ٌِْد ااّلُ ِ  اْاَ ْلأَةُ، َوَ ٌَأْتًِ ُ ْكُي نََظِلَها ِاِ ثِْلَها، اَِكّ  ِع َاَلتَ ُ تُوِهُي ُ ُلوَا اْاُ ْنثَى . َعلَى اْاُ َوّ دَةِ   ََ َلَا  ِقَ
.  َوااّصِ ٌُح أَّ  ُ ْكَ  ُ  ًِ اانَّظِل ُ ْكُي ااّلُ  ِ . اْاُ ْشِك ِ 

1627. (Pandangan lelaki) jantan yang baligh yang berakal (kepada 
perempuan) walaupun yang tidak dingini (di atas tujuh bentuk). Maka keluar dengan 
kait lelaki oleh perempuan, akan datang hukum pandangannya kepada seumpamanya, 
akan tetapi ibarat musannif memahamkan keluar khunsa musykil. Yang sahih bahawa 
hukumnya pada pandang adalah hukum lelaki.  
 

ٌِْد اْافَْ ِ  اْاَ ْ  ُوُح،  َنََظُلهُ ِاَْلَْ نَ ٌِِّة َ ائٌِز َعلَى اْْلََصّحِ َكنََظِل اْافَْ ِ  إاَى َ َ اِلِ  ِ  َشِ َ  قَْوُ  : تَْن ٌِ ٌ . َو ِقَ
ًَ ذََكُلهُ، َواْاَ ْ  ُوَب  ِاْاُ َوّ دَِة َوهَُو َ ْ  قُِطَي : اْاُ َصنِِّف  ًّ َوهَُو َ ْ  قُِلعَْت أُْنثٌََاهُ َو َِق ااّلُ َ  اْافَْ َ  َواْاَ ِص

ٌَْخ اْاَهَلَي َواْاُ َ نَّث َوهَُو  َِكْ ِل اانُّوِ  َعلَى اْْلَْ َصحِ اْاُ تََش ِِّ   ِاانَِّ اءِ  ًَ أُْنثٌََاهُ، َواْاِعنٌَِّ  َوااّش   .ذََكُلهُ َو َِق
1628. Keluar dengan kait jantan oleh lelaki yang mamsuh maka pandangannya 
kepada perempuan ajnabi adalah harus di atas yang paling sahih seperti pandangan 
lelaki jantan kepada mahram-mahramnya.  Tanbih. Kata musannif “lelaki” melengkapi 
yang jantan dan yang dikembiri iaitu orang yang dibuangkan dua telurnya dan kekal 
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zakarnya, dan majbub iaitu orang yang dipotong zakarnya dan kekal dua telurnya, dan 
yang mati pucuk dan yang sangat tua dan mukhannas iaitu yang menyerupai 
perempuan. 
 

ًُّ َواَْو ُ َ ًٌِّزا ٌِْد اْا َاِاغِ ااّص ِ ٌِْد اْاعَاقِِ  اْاَ ْ نُوُ   َنََظُلهُ ََل .  اَِكّ  اْاُ َلاِهَ  هُنَا َكاْا َاِاغِ َعلَى اْْلََصّحِ ،َو ِقَ َو ِقَ
 .ٌُوَصُف  ِتَْ ِلٌٍي َكاْا َِهٌَ ةِ 

1629. Keluar dengan kait baligh oleh kanak-kanak walaupun yang mumayyiz, 
akan tetapi murahiq disini sama seperti yang baligh di atas yang paling sahih. Dan 
keluar dengan kait yang berakal oleh yang gila maka pandangannya tidak disifatkan 
dengan haram sama seperti bahimah. 
 

ٌَْل ُ ْشتََهاٍة قَْصدًا  (أَْ نَ ٌٍِّة  ) َدَِ  اْ َلأٍَة  (إاَى  )أَْي ااّلُ ِ   (أََ دَُها نََظُلهُ  ) ٌِْ  َواَْو َغ ٌَْل اْاَوْ ِ  َواْاَكفّ ٌِْل  )َغ ِا َ
ٌُْل َ ائٍِز ) ِ ّ ا َ ٌَأْتًِ  (َ اَ ٍة  ٌِْ   ََ َلاٌي ِعْندَ َ ْوِف . قَْطعًا َوإِْ  أَِ َ  اْاِفتْنَةَ (  َ َ َوأَّ ا نََظُلهُ إاَى اْاَوْ ِ  َواْاَكفّ

َ ايُ  ْ َ اعِ َكَ ا قَااَ ُ اإْلِ َ اتِِ   ِاإْلِ   . ِتْنٍَة تَْدعُو إاَى اَِلْ تََِلِء  َِها ِاِ َ اعٍ أَْو ُ قَدِّ

1630. (Satu daripadanya pendangannya) iaitu lelaki (kepada) tubuh 
perempuan (ajnabi) selain muka dan dua tapak tangan, walaupun yang tidak diingini 
dengan sengaja (tidak kerana hajat) daripada apa yang akan datang (maka tidak 
harus) dengan jazam sekalipun aman fitnah. Adapun pandangannya kepada muka dan 
dua tapak tangan maka haram di sisi takutkan fitnah yang menyeru kepada bersunyi-
sunyi dengannya untuk jimak atau mukaddimahnya, dengan ijmak sepertimana kata 
Imam.  
 

ًَ قَْصدُ ااتّلَذُِّذ  ِاانَّظِل اْاُ َ ّلِد َوأَِ َ  اْاِفتْنَةَ َ ُلَي قَْطعًا ٌِْهَ ا  َِشْهَوٍة َوِه ٌِْهَ ا .َواَْو نََظَل إاَ  َوَكذَا ٌَْ ُلُي اانَّظُل إاَ
ٌِْل َشْهَوٍة َعلَى ااّصِ ٌحِ، َكَ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ َكأَْصِل ِ   .ِعْندَ اْْلَْ ِ  ِ ْ  اْاِفتْنَِة  ٌَِ ا ٌَْظَهُل اَ ُ ِ ْ  نَْفِ ِ  ِ ْ  َغ

1631. Kalau dia memandang kepada keduanya dengan syahwat iaitu tujuan 
berlazat-lazat dengan semata pandang dan dia berasa aman dari fitnah haram ia 
dengan jazam. Begitu juga haram memandang kepada keduanya di sisi aman dari 
fitnah pada apa yang zahir baginya105 pada dirinya tanpa syahwat di atas yang sahih 
sepertimana didalam Minhaj seperti asalnya.  
 

ِّفَاِ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  َعلَى َ ْنيِ اانَِّ اِء ِ ْ  اْاُ ُلواِ َ ا َِلاِت اْاُوُ وِه، َو ِأَّ  اانَّظَل َ ِظنّةُ اْاِفتْنَِة  َ اُي  ِات َوَوّ َه ُ اإْلِ
ٌك ِالّشْهَوةِ  َوااَّلئُِ   َِ َ اِ ِ  ااّشِلٌعَِة َ دُّ . {ِاْلُ ْؤِ نٌَِ  ٌَ ُ ُّوا ِ ْ  أَْ َصاِلِهْي  قُ ْ  }:  َوقَْد قَاَ  تَعَااَى .َوُ َ ّلِ

ْعَلاُض َعْ  تَفَاِصٌِ  اْْلَْ َواِ  َكاْاَ ْلَوِة  ِاْْلَْ نَ ٌِِّة،   اْا َاِب َواإْلِ
1632. Imam mewajahkannya dengan sepakatan orang islam di atas menegah 
perempuan dari keluar dalam keadaan terdedah muka, dan dengan bahawa pandangan 
adalah tempat sangkaan fitnah dan mengerakkan syahwat. Sungguhnya Allah taala 
kata “katakan kepada orang-orang beriman hendaklah mereka memejamkan 
pandangan-pandangan mereka”. Yang layak dengan kecantikkan syari‟at ini adalah 
menyumbat pintu ini dan berpaling dari keadaan-keadaan yang terpeinci itu sama 
seperti khalwat dengan perempuan ajnabi.  
 

ٌِْ ، َونََ  َ ُ  {َوََل ٌُْ ِدٌَ  ِزٌنَتَُهّ  إَّل َ ا َظَهَل ِ ْنَها  }: َوقٌَِ  ََل ٌَْ ُلُي ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  َوهَُو ُ فَّ ٌل  ِاْاَوْ ِ  َواْاَكفّ
ٌَْ اِ  ِاَْلَْكثَِلٌَ ، َوقَاَ   ًِ اْاُ ِهّ اِت  َ اُي ِاْلُ ْ ُهوِل َوااّش ًُّ : اإْلِ ٌِْ ، َوقَاَ  اْا ُْلِقٌنِ : إنّ ُ ااّصَواُب ِاَكْوِ  اْْلَْكثَِلٌَ  َعلَ
َوَ َلَا .  َوَكََلُي اْاُ َصنِِّف َشاِ ٌ  ِاذَِاَك َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ .ااتّْلِ ٌُح  ِقُّوِة اْاُ ْدَلِك َواْافَتَْو  َعلَى َ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ ا هـ

ِّفَاقًا ٌِْد اْاقَْصِد َ ا إذَا َ َصَ  اانَّظُل ات  .  َََل إثَْي  ٌِ ِ ، ِقَ

                                                 
105

. iaitu berdasarkan penilaian dia sendiri tidak akan timbul fitnah pada dirinya. 
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1633. Dikatakan tidak haram ia kerana firman Allah taala “dan janganlah mereka 
menonjolkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir darinya”. Ianya ditafsirkan 
dengan muka dan dua tapak tangan. Imam menisbahkannya kepada jumhur fuqaha‟, 
dan dua syeikh kepada ramai ulamak. Katanya didalam Muhimmat : bahawa ianya betul 
kerana keadaan kebanyakkan ulamak di atasnya. Kata Bulqini : pentarjihan adalah 
dengan kekuatan dalil, sementara fatwa di atas apa yang didalam Minhaj. Intaha. Kalam 
musannif melengkapi demikian itu yang mana ia yang muktamad. Keluar dengan kait 
“tujuan” oleh keadaan apabila terhasil pandangan itu secara kebetulan maka tidak ada 
dosa padanya. 
 

ااّتًِ ٌَِ  ُّ اَ ُ  (أََ تِِ   )إاَى  َدَِ   (َزْوَ تِِ  َو  ) َدَِ   (إاَى  )أَْي ااّلُ ِ   (ااثّانًِ نََظُلهُ  )ااّ ْلُب  (َو  )
َ ا َعدَا  )كُّ ِ  َدَنِِهَ ا َ اَ  َ ٌَاتِِهَ ا، ِْلَنّ ُ َ َ  ُّ اْ تِْ تَاِعِ   (أَْ  ٌَْنظَُل إاَى  )ِ ٌنَئٍِذ  ( ٌََُ وُز )اَِلْ تِْ تَاعُ  َِها 

ٌِْ   ََِل َ اَ ٍة، َوإِاَى  َاِطنِِ  أََشدُّ  (اْافَْلَا  ٌِْ   ٌَُْكَلهُ اانَّظُل إاَ اْاُ  َاَح ِ ْنُهَ ا،  َََل ٌَُ وُز َ َواًزا ُ ْ تَِوَي ااّطَل َ
ٌْت ِ ْن ُ َوََل َلأَ  ِ نًِّ  }َكَلاَهٍة  ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنَها َ ا َلأَ  .أَْي اْافَْلاَ  {قَااَْت َعائَِشةُ َلِ 

1634. Bentuk (kedua pendangannya) iaitu lelaki (kepada) tubuh (isterinya 
dan)kepada tubuh (amahnya) yang halal dia istimta‟ dengannya (maka harus) ketika 
itu (bahawa dia memandang kepada) setiap tubuh kedua mereka ketika hidupnya, 
kerana ia tempat istimta‟nya, (selain faraj) yang harus dari keduanya, maka tidak harus 
sebagai harus yang sama dua tepi. Maka makruh memandang kepadanya tanpa hajat 
dan kepada batinnya lebih kuat karahahnya “kata Aisyah redha Allah taala darinya : 
tidak aku tengok darinya dan tidak dia tengok dariku” iaitu faraj. 
 

ٌُْلهُ  ًِ  {اانَّظُل إاَى اْافَْلاِ ٌُوِلُث ااّطْ َس  }: َوأَّ ا َ  َُل  أَْي اْاعََ ى َكَ ا َوَلدَ َكذَِاَك،  ََلَواهُ اْ ُ  ِ  ّاَ  َوَغ
عَفَاِء،  َْ  ذََكَلهُ اْ ُ  اْاَ ْوِزّيِ  ًِ اْاَ ْوُ وَعاتِ  َ ِدٌٌث ُ ْنَكٌل َ َكاهُ َعْن ُ اْ ُ  اْاقَّطاِ   ًِ : َوقَاَ  اْ ُ  َعِدّيٍ  .اا ُّ

أَْ َطأَ َ ْ  ذََكَلهُ  ًِ : َوَ ااََف اْ ُ  ااّصََلحِ َوَ ّ َ  إْ نَادَهُ، َوقَاَ  . ِكتَا ِِ  اْاُ َ ّ ى  ِاانَّظِل  ًِ أَْ َكاِي اانَّظلِ 
، َوإِْ  َكاَ  َكََلُي اْاُ َصنِِّف ٌُوِهُي اْاُ ْلَ ةَ . اْاَ ْوُ وَعاتِ  ًُّ . َوَ َي ذَِاَك هَُو َ ْ ُ وٌ  َعلَى اْاَكَلاَهِة َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع

.   ًِ اْاقَْلبِ : ًِ اْاَواَِد َوقٌَِ  :  ًِ اانّاِظِل، َوقٌَِ  : َواْ تَلَفُوا  ًِ قَْوِاِ  ٌُوِلُث اْاعََ ى،  َِقٌ َ 
1635. Adapun khabar “pandangan kepada faraj mewariskan buta” sepertimana 
datangnya seperti demikian itu maka meriwayatkannya Ibnu Hibban dan seliannya pada 
hadith-hadith dhaif, bahkan Ibnu Jauzi menyebutkannya didalam hadith-hadith maudhu‟. 
Kata Ibnu „Adi : hadith yang diingkarkan. Ibnu Qattan menghikayatkan hadith ini darinya 
didalam kitabnya yang dinamakan “Renungan pada hukum-hukum pandangan” dan dia 
menyalahi Ibnu sholah dan membilang hasan isnadnya dan berkata: tersalahlah orang 
yang menyebutkannya pada hadith-hadith maudhu‟. Serta demikian itu ianya 
ditanggungkan di atas karahah sepertimana dikatakan Rafi‟e, sekalipun kalam musannif 
mewahamkan haramnya. Mereka berselisih faham pada katanya “mewariskan buta” 
maka dikatakan pada orang yang memandang dan dikatakan pada anak dan dikatakan 
pada hati.  
 

ٌَْها  .َونََظُل ااّزْوَ ِة إاَى َزْوِ َها َكنََظِلِه إاَ

1636. Pandangan isteri kepada suaminya seperti pandangan suami kepadanya. 
 

َ اِي .َشِ َ  َكََلُ ُهْي اادُّ ُلَ : تَْن ٌِ ٌ   َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ َوإِْ  ،َوااتّلَذُّذُ  ِاادُّ ُِل  ََِل إٌََلاٍ َ ائٌِز َصِلٌٌح  ٌِ ِ :  َوقَْوُ  اإْلِ
 ًُّ ٌْ ِ . َ ااََف  ًِ ذَِاَك اادّاِلِ   .َوقَاَ   ُِ ْلَ ِة اانَّظِل إاَ

1637. Tanbih. Kata-kata mereka meliputi dubur. Kata Imam “bersedap-sedap 
dengan dubur tanpa memasukkan zakar harus” adalah jelas padanya, yang mana ia 
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yang muktamad sekalipun menyalahi pada demikian itu Darami dan dia mengatakan 
dengan haram memandang kepadanya. 
 

ْك َِة، َوٌَِ  ُّ َ ا ِ َواهُ  ٌَْ  اا ُّّلِة َواالُّ ٌِْ  نََظُل َ ا  َ ٌِْل  ِشُْ َهٍة  َِإنّ ُ ٌَْ ُلُي َعلَ َوٌُْ تَثْنَى َزْوَ تُ ُ اْاُ ْعتَدّةُ َعْ  َوْطِء اْا َ
 .َعلَى ااّصِ ٌحِ 

1638. Dikecualikan isterinya yang beriddah dari persetubuhan orang lain dengan 
syubhah maka haram di atasnya memandang apa yang di antara pusat dan lutut, dan 
halal apa yang selainnya di atas yang sahih. 
 

 ًّ   ِِ ََلِف اْاعَْكِس، ِْلَنّ ُ ٌَْ ِلُك ،َوََل ٌَُ وُز ِاْلَ ْلأَِة أَْ  تَْنظَُل إاَى َعْوَلِة َزْوِ َها إذَا َ نَعََها ِ ْن ُ : قَاَ  ااّزْلَكِش
 . َوهَُو َظاِهٌل َوإِْ  تََوقَّف  ٌِِ   َْعُ ُهيْ . ااتَّ تَُّي  َِها  ِِ ََلِف اْاعَْكِس ا هـ

1639. Kata Zarkasyi : tidak harus bagi perempuan memandang kepada aurat 
suaminya apabila suami menegah dia darinya bersalahan „akasnya kerana suami 
memiliki tamattu‟ dengannya, bersalahan „akasnya. Intaha. Ianya zahir sekalipun 
sebahagian fuqaha‟ berkecuali padanya.  
 

ٌِْد اْاَ ٌَاِة َ ا  َْعدَ اْاَ ْوتِ  ٌَِصٌُل ااّزْوُا  ًِ اانَّظِل ِ ٌنَئٍِذ َكاْاَ ْ َلِي َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اْاَ ْ ُ وعِ .َوَ َلَا  ِقَ
َوُ ْقتََ ى .   َ

ٌِْل  ٌْنَُهَ ا ِ ْ  َغ ْك َِة، َوإِاَى َ ا  َ ٌَْ  اا ُّّلِة َواالُّ ٌِْل َ ا  َ ٌِْ   َِشْهَوٍة  ًِ َغ ااتّْش ٌِِ   ِاْاَ ْ َلِي أَنّ ُ ٌَْ ُلُي اانَّظُل إاَ
  .َشْهَوةٍ 

1640. Keluar dengan kait “hidup” oleh keadaan selepas mati, maka jadilah suami 
ketika itu pada pandangannya seperti mahram, sepertimana Nawawi katakan didalam 
Majmuk. Kehendak menyerupakan dengan mahram bahawa haram dia memandang 
kepadanya dengan syahwat pada selain apa yang di antara pusat dan lutut, dan kepada 
apa yang di antara keduanya tanpa syahwat.  
 

أَّ ا ااّتًِ ََل ٌَِ  ُّ اَ ُ  ٌَِها ذَِاَك  ِِكتَا ٍَة أَْو تَْزِوٌجٍ أَْو . َوِ ثُْ  ااّزْواِ ااّ ٌِّدُ  ًِ أََ تِِ  ااّتًِ ٌَِ  ُّ اَ ُ اَِلْ تِْ تَاعُ  َِها
ٌِْ  نََظُلهُ ِ ْنَها  ٌِْلِه َونََ ٍب َوَلَ اعٍ َوُ َصاَهَلٍة َونَْ ِو ذَِاَك  ٌََْ ُلُي َعلَ َشِلَكٍة أَْو كُْفٍل َكتََوثٍُّ  َوِلدٍّة َوِعدٍّة ِ ْ  َغ

ٌَْ   ُّلٍة َوُلْك ٍَة دُوَ  َ ا َزادَ  ٌٍْض َوَلْهٍ   َََل ٌَْ ُلُي نََظُلهُ . إاَى َ ا  َ أَّ ا اْاُ َ ّلَ ةُ  ِعَاِلٍض قَِلٌِب ااّزَواِ  َكَ 
ٌَْها  .إاَ

1641. Seumpama suami adalah penghulu pada amahnya yang halal dia istimta‟ 
dengannya. Adapun amah yang tidak halal baginya demikian itu padanya dengan sebab 
kitabah atau perkahwinan atau syarikat atau kufur sama seperti berugama wathani dan 
riddah, dan „iddah dari orang lain dan nasab dan susuan dan mushaharah dan umpama 
demikian itu maka haram dia memandangnya kepada apa yang di antara pusat dan 
lutut, tidak apa yang lebih. Adapun amah perempuan yang haram dengan perkara 
mendatang yang dekat hilangnya seperti haid dan gadaian maka tidak haram dia 
memandang kepadanya. 
 

أََ تِِ   )إاَى  (أَْو  )ِ ْ  نََ ٍب أَْو َلَ اعٍ أَْو ُ َصاَهَلٍة  (نََظُلهُ إاَى ذََواِت َ َ اِلِ ِ   )ااّ ْلُب ااثّاِاُث  (َو  )
َوِ ثِْلَها ااّتًِ ٌَْ ُلُي اَِلْ تِْ تَاعُ  َِها َكاْاُ َكاتَ َِة َواْاُ ْعتَدِّة َواْاُ ْشتََلَكِة َواْاُ ْلتَدِّة َواْاَ ُ وِ ٌِّة . (اْاُ َزّوَ ِة 

ْك َِة ِ ْنُهّ ، ِْلَّ  اْاَ ْ َلِ ٌّةَ َ ْعنًى ٌُوِ ُب ُ ْلَ ةَ  ٌَْ  اا ُّّلِة َواالُّ ٌِْل َشْهَوٍة  ٌَِ ا َعدَا َ ا  َ َواْاَوثَنٌِِّة،  ٌََُ وُز  ِ َ
 ِ ٌْ َ ٌِْ  َواْاَ ْلأَت ٌُْلَها َكاْاَ ْ َليِ . اْاُ نَاَكَ ِة،  ََكانَا َكااّلُ لَ  .َواْاَ انُِي اْاَ ْذكُوُل  ًِ اْْلََ ِة َص

1642. Bentuk yang ketiga (pandangannya kepada perempuan-perempuan 
mahramnya) dari titihan atau susuan atau mushaharah, (atau) kepada (amahnya yang 
bersuami) dan seumpamanya yang haram istimta‟ dengannya seperti mukatabah dan 
yang beriddah dan yang disyarikatkan dan yang beragama majusi dan wathani, maka 
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harus ia tanpa syahwat pada anggota selain anggota yang di antara pusat dan lutut dari 
mereka itu kerana keadaan mahram pada makna mewajibkan haram perkahwinan 
maka jadilah kedua mereka seperti dua lelaki dan dua perempuan. Penghalang yang 
disebutkan pada amah adalah jadinya seperti mahram.  
 

ْك َِة  ٌََْ ُلُي نََظُلهُ  ًِ اْاَ ْ َلِي إْ َ اًعا ٌَْ  اا ُّّلِة َواالُّ َوأَّ ا اانَّظُل إاَى . َوِ ثُْ  اْاَ ْ َلِي اْْلََ ةُ اْاَ ْذكُوَلةُ . أَّ ا  َ
ٌَْ ا  ِعَْوَلٍة  ِاانِّْ  َِة ِانََظِل اْاَ ْ َلِي َوااّ ٌِّدِ  ْك َِة  ٌََُ وُز، ِْلَنُّهَ ا اَ  ََهِذِه اْاِع َاَلةُ أَْواَى ِ ْ  ِع َاَلِة اْ ِ  . اا ُّّلِة َواالُّ

ْك َةِ  ٌِْلِه  َِ ا  َْوَ  اا ُّّلِة َوتَْ َت االُّ  .اْاُ ْقِلي تَ َعًا ِا َ

1643. Adapun di antara pusat dan lutut maka haram pandangannya pada 
mahram dengan ijmak. Seumpama mahram adalah amah yang disebutkan itu. Adapun 
pandangan kepada pusat dan lutut maka harus kerana keduanya bukan aurat dengan 
nisbah kepada pandangan mahram dan penghulu. Maka ibarat ini terutama dari ibarat 
Ibnu Muqri kerana mengikut selainnya dengan “apa yang di atas pusat dan dibawah 
lutut”. 
 

ٌِْد َعدَِي ااّشْهَوِة اانَّظُل  َِها،  ٌََْ ُلُي ُ ْطلَقًا  ًِ كُّ ِ َ ا ََل ٌُ َاُح اَ ُ اَِلْ تِْ تَاعُ  ِِ ، َواَِكّ  اانَّظَل  ًِ  َوَ َلَا  ِقَ
 . ًِ قَْوِا ِ  اْاِ ْط َِة ٌَُ وُز َواَْو  َِشْهَوٍة َكَ ا َ ٌَأْتًِ

1644. Keluar dengan kata “tidak ada syahwat” oleh pandangan dengannya, 
maka ianya haram semata-mata pada setiap apa yang tidak diharuskan dia istimta‟ 
dengannya, akan tetapi pandang pada peminangan harus walaupun dengan syahwat 
sepertimana akan datang pada katanya : 
 

  ٌََُ وُز  َْ  ٌَُ  ُّ إذَا قََصدَ نَِكاَ َها َوَلَ ا َلَ اًء ،(ِْلَْ ِ  اانَِّكاحِ  )اْاَ ْ نُوُ   (ااّلا ُِي اانَّظُل  )ااّ ْلُب  (َو  )
ٌِْ  َوَ لَّي ِاْلُ ِ ٌَلِة ْ ِ  شُْع َةَ َوقَْد  }َظاِهًلا أَنّ ُ ٌَُ اُب إاَى ِ ْط َتِِ  َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي،  ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

ٌْنَكَُ ا اْاَ َودّةُ َواْْلُْافَةُ : َ َطَب اْ َلأَةً  ٌَْها  َِإنّ ُ أَْ َل  أَْ  ٌُْؤدََي  َ َ ْت اْاَواُو َعلَى . {اُْنظُْل إاَ َوَ ْعنَى ٌُْؤدَُي ٌَدُوُي قُدِّ
ًَ َعْ   ثٌَِ  َوااثّانِ دَاِي َ أُْ وذٌ ِ ْ  إدَاِي ااّطعَاِي ِْلَنّ ُ ٌَِطٌُب  ِِ  َ َكى اْْلَّوَ  اْاَ اَوْلِديُّ َعْ  اْاُ َ دِّ اادّاِ  َوقٌَِ  ِ ْ  اإْلِ

 أَْهِ  االُّ َِة، 

1645. Bentuk (keempat pandangan yang sunat kerana nikah) maka harus, 
bahkan sunat apabila dia bertujuan menikahinya dan merasakan ada harapan yang kuat 
bahawa peminangannya diterima sepertimana dikatakan Ibnu Abdussalam kerana 
sabda nabi s.a.w.m kepada Mughirah bin Syu‟bah walhal dia meminang seorang 
perempuan “pandanglah kepadanya maka ia lebih betul pada kekal kasih sayang dan 
kemesraan di antara kamu”. Makna “يُْؤدَم” adalah “ ُيَدُْوم” didulukan wau di atas dhal. 
Dikatakan dari “ دَاَم ِ” yang diambil dari “  i.e mencukakan makanan, kerana ia ”ِ دَاُم ال َّعَامِ 
elok dengannya. Mawardi menghikayatkan yang pertama dari para muhaddith dan yang 
kedua dari ahli lughah.  
 

ٌِْ  َو َْعدَ اْاِ ْط َِة قَْد ٌُْفِ ً اْاَ اُ   َوَوْقُت اانَّظِل قَْ َ  اْاِ ْط َِة َو َْعدَ اْاعَْزِي َعلَى اانَِّكاحِ، ِْلَنّ ُ قَْ َ  اْاعَْزِي ََل َ اَ ةَ إاَ
ٌَْها َوََل ٌَتََوقُّف اانَّظُل َعلَى إْذنَِها َوََل إْذِ  َوِاٌَِّها اْكتِفَاًء  ِِإْذِ  ااّشاِلعِ، َوِائََّل تَتََزٌَّ   ٌََفُوُت  إاَى ااتّْلِك  ٌََشُ ُّ َعلَ

  .َغَلُ  ُ 

1646. Waktu memandang itu sebelum peminangan dan selepas azam di atas 
mengahwininya, kerana ia sebelum azam tidak ada hajat kepadanya dan selepas 
peminangan terkadang keadaan perempuan itu membawa kepada meninggalkannya 
maka jadi kesukaran di atasnya. Tidak terhenti pandang itu di atas izinnya dan tidak izin 
walinya kerana memadakan dengan izin syara‟, dan supaya dia tidak berhias maka 
luputlah tujuannya.  
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ٌْئَتََها  َََل ٌَْندَُي  َْعدَ اانَِّكاحِ  ٌِْ  ِاٌَتَ ٌََّ  َه َوااّ ا ِطُ  ًِ ذَِاَك اْاَ اَ ةُ،  َََل ٌَتَقٌَّدُ  ِثَََلِث . َواَ ُ تَْكِلٌُل نََظِلِه إْ  اْ تَاَا إاَ
ًُّ  ًِ نََظِلِه  َِشْهَوٍة  ، َوإِْ  قَاَ  اْْلَْذَلِع ًُّ وٌَانِ َ اُي َواالُّ ٌِْلَها َكَ ا قَااَ ُ اإْلِ : َ ّلاٍت، َوَ َواٌء أََكاَ   َِشْهَوٍة أَْي  ِ َ

 .نََظلٌ 

1647. Boleh dia mengulang pandang jika dia perlu kepadanya supaya jelas 
kelakuan perempuan itu maka dia tidak menyesal selepas nikah. Dhabit pada demikian 
itu adalah hajat, maka ia tidak dikaitkan dengan tiga kali, samaada ianya dengan 
syahwat atau tanpanya sepertimana kata Imam dan Ruyani, sekalipun kata Azrai‟e pada 
pandangannya dengan syahwat : renungan. 
 

ٌِْ   )َ ِ ٌيِ  (إاَى  )َوٌَْنظُُل  ًِ اْاُ ّلِة  ٌنَِة اْاُ َشاِل  (اْاَوْ ِ  َواْاَكفّ َظْهًلا َو َْطنًا، ِْلَنُّهَ ا َ َواِ ُي َ ا ٌَْظَهُل ِ ْ  ااّزِ
ٌَْها  ًِ قَْوا  تَعَااَى ٌِْل ذَِاكَ .{َوََل ٌُْ ِدٌَ  ِزٌنَتَُهّ  إَّل َ ا َظَهَل ِ ْنَها  }: إاَ َواْاِ ْكَ ةُ .  َوََل ٌَُ وُز أَْ  ٌَْنظَُل إاَى َغ

ٌِْ  َ ا ٌُْ تَدَ ُّ  ِِ  َعلَى ِ ْصِب اْا َدَ ِ  ٌِْ  أَّ   ًِ اْاَوْ ِ  َ ا ٌُْ تَدَ ُّ  ِِ  َعلَى اْاَ َ اِ ، َو ًِ اْاٌَدَ .  ًِ اَِلْقتَِصاِل َعلَ
1648. Dia memandang pada perempuan merdeka (kepada) semua (muka dan 
dua tapak tangan) zahir dan batin kerana keduanya adalah tempat-tempat apa yang 
zahir daripada perhiasan yang diisyaratkan kepadanya pada firman Allah taala “dan 
janganlah mereka itu menonjolkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir 
daripadanya”. Tidak harus dia memandang kepada selain demikian itu. Hikmah pada 
menghadkan di atasnya bahawa pada muka ada apa yang didalilkan dengannya di atas 
kecantikkannya dan pada dua tangannya apa yang didalilkan dengannya di atas 
kesegaran tubuhnya. 
 

ْك َةِ  ٌَْ  اا ُّّلِة َواالُّ ْ عَِة، َوقَاَ  إنّ ُ َ ْفُهوُي ،أَّ ا اْْلََ ةُ َواَْو ُ  َعَّ ةً  ٌَُْنَظُل ِ ْنَها َ ا َعدَا َ ا  َ  َكَ ا َصّلَح  ِِ  اْ ُ  ااّلِ
 .َكََلِ ِهيْ 

1649. Adapun amah walaupun muba‟adhah maka dia memandang darinya 
selain apa yang di antara pusat dan lutut sepertimana dijelasan Ibnu Rif‟ah, dan katanya 
bahawa ianya difaham dari kalam mereka. 
 

ٌَْها أَْو اَْي ٌُِلْدهُ  َعََث اْ َلأَةً أَْو نَْ َوَها تَتَأَّ لَُها َوتَِصفَُها اَ ُ   َِإْ  اَْي ٌَتٌََّ ْل نََظُلهُ  َوٌَُ وُز ِاْلَ ْ عُوِث أَْ  ٌَِصَف . إاَ
 . ِاْل َاِعِث َزائِدًا َعلَى َ ا ٌَْنظُُل،  ٌََْ تَِفٌدُ  ِاْا َْعِث َ ا ََل ٌَْ تَِفٌدُهُ  ِنََظِلهِ 

1650. Maka jika tidak mudah dia memandang kepadanya atau dia tidak mahu 
memandangnya dia mengutus seorang perempuan atau umpamanya, mengamatinya 
dan mensifatkan perempuan itu kepadanya. Harus bagi yang diutus itu mensifatkan 
kepada lelaki yang mengutusnya apa yang lebih di atas apa yang lelaki boleh pandang, 
maka dia mendapat faedah dengan mengutus apa yang tidak dia ambil faedah dengan 
memandang sendiri.  
 

ٌَْل َعْوَلتِِ  إذَا أََلادَْت تَْزِوٌَ  ُ  َِإنَّها ٌُْعِ  َُها ِ ْن ُ َ ا ٌُْعِ  ُ ُ ِ ْنَها  ًٌْ ا أَْ  تَْنظَُل ِ ْ  ااّلُ ِ  َغ َوٌَُ  ُّ ِاْلَ ْلأَِة أَ
 .َوتَْ تَْوِصُف َكَ ا َ ّل  ًِ ااّلُ  ِ 

1651. Sunat bagi perempuan juga memandang dari lelaki selain auratnya 
apabila dia hendak mengahwininya, kerana seorang perempuan itu mengkagumkan dia 
dari lelaki apa yang mengkagumkan lelaki darinya. Boleh dia mendapatkan sifat-sifat 
lelaki sepertimana telah lalu pada lelaki. 
 

ٌِْ  ٌَْنظُُل ِ ْ  اْْلَ ِل َ ا َعدَا َعْوَلةَ ااّصََلةِ : تَْن ٌِ ٌ   ،َوَ َلَا  ِاانَّظِل اْاَ سُّ . قَْد عُِلَي ِ ّ ا تَقَّلَل أَّ  كَُلًّ ِ ْ  ااّزْوَ 
 ِ ٌْ  . َََل ٌَُ وُز إْذ ََل َ اَ ةَ إاَ
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1652.  Tanbih. Sungguh telah diketahui dari apa yang telah tetap bahawa setiap 
dari bakal dua suami isteri boleh memandang dari yang seorang lagi apa yang selain 
aurat sembahyang. Keluar dengan pandang oleh sentuh maka ianya tidak harus kerana 
tidak ada hajat kepadanya. 
 

 ٌََُ وُز إاَى اْاَ َواِ يِ ااّتًِ  )َكفَْصٍد َوِ َ اَ ٍة َوِعََلاٍ َواَْو  ًِ  َْلاٍ  (اْاَ اِ ُس اانَّظُل ِاْلُ دَاَواِة  )ااّ ْلُب  (َو  )
ٌَْها  َقَْط  ، ِْلَّ   ًِ ااتّْ ِلٌِي ِ ٌنَئٍِذ َ َلً ا  َِللّلُ ِ  ُ دَاَواةُ اْاَ ْلأَِة َوَعْك ُ ُ، َوْاٌَكُْ  ذَِاَك  َِ ْ َلِة َ ْ َلٍي (ٌُْ تَاُا إاَ

ٌِْ  َوهَُو ااّلاِ حُ  َ ٍ  ِاْ َلأَت ًّ  .أَْو َزْواٍ أَْو اْ َلأٍَة ثِقٍَة إْ  َ ّوْزنَا َ ْلَوةَ أَْ نَ ِ

1653. Bentuknya (yang kelima pandangan untuk perubatan) seperti petik dan 
bekam dan rawatan walaupun pada faraj (maka harus ia kepada tempat-tempat yang 
perlu kepadanya sahaja) kerana sabit kesulitan pada mengharamkannya ketika itu, 
maka boleh lelaki mengubati perempuan dan sebaliknya. Hendaklah demikian itu pada 
kehadhiran mahram atau suami atau perempuan yang thiqah jika kita haruskan khalwat 
seorang ajnabi dengan dua perempuan yang mana ia yang rajih. 
 

ًٌّا  َوٌُْشتََلطُ َعدَُي اْ َلأٍَة ٌُْ ِكنَُها تَعَاِطً ذَِاَك ِ ْ  اْ َلأٍَة َوَعْك ُ ُ َكَ ا َصّ َ  ُ  ًِ ِزٌَادَِة ااّلْوَ ِة، َوأَْ  ََل ٌَكُوَ  ِذّ ِ
 َ َي ُوُ وِد ُ ْ ِلَ ٍة َعلَى اْْلََصّحِ .َ َي ُوُ وِد ُ ْ ِليٍ 

ًُّ أَْ  ََل تَكُوَ  َكا َِلةً أَْ نَ ٌِّةً   . َوقٌَِا ُ ُ َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع

1654. Disyaratkan tidak ada perempuan yang boleh melakukan demikian itu 
pada perempuan, dan „akasnya, sepertimana disahkan didalam Ziadah Raudhah, dan 
bahawa lelaki itu bukannya zimmi serta ujud muslim. Kiasnya sepertimana kata Azrai‟e 
bahawa perempuan itu bukannya kafir yang ajnabi serta ujud muslimah di atas yang 
paling sahih.  
 

َواَْو اَْي نَِ ْد ِاِعََلاِ اْاَ ْلأَِة إَّل َكا َِلةً َوُ ْ ِلً ا  َااّظاِهُل أَّ  اْاَكا َِلةَ تُقَدُّي، ِْلَّ  نََظَلَها َوَ ّ َها أََ فُّ ِ ْ  ااّلُ ِ ،  َْ  
ٌِْ  أَنَّها تَْنظُُل ِ ْنَها َ ا ٌَْ دُو ِعْندَ اْاِ ْهنَِة،  ِِ ََلِف ااّلُ  ِ   ٌَْ َوقٌُِّدَ  ًِ اْاَكا ًِ ااّط ٌُِب  ِاْْلَِ ٌِ  . اْْلَْش َ ُ َعْ  ااّش

ٌِْلِه َ َي ُوُ وِدهِ   َو ًِ َ ْعنَى َ ا .َوَشَلَط اْاَ اَوْلِديُّ أَْ  ٌَأَْ َ  اَِلْ تِتَاَ  َوََل ٌَْكِشَف إَّل قَْدَل اْاَ اَ ةِ .  َََل ٌُْعدَُ  إاَى َغ
 .ذُِكَل نََظُل اْاَ اتِِ  إاَى  َْلاِ َ ْ  ٌَْ تِنُ ُ َونََظُل اْاقَا ِلَِة إاَى  َْلاِ ااّتًِ تَُواِّدَُها

1655. Kalau kita tidak dapati untuk merawat perempuan melainkan perempuan 
kafir dan lelaki muslim maka yang zahir bahawa yang kafir itu didulukan kerana 
pandangan dan sentuhannya lebih ringan dari lelaki, bahkan yang lebih mirip* dari dua 
syeikh bahawa dia boleh menandang kepadanya apa yang nyata di sisi kerja, 
bersalahan lelaki. Dikaitkan didalam al Kafi Tabib itu dengan amanah maka tidak 
dipalingkan kepada selainnya serta ujudnya. Mawardi mensyaratkan aman dari timbul 
fitnah, dan tidak dia mendedahkan melainkan kadar hajat. Pada makna apa yang 
disebutkan itu pandangan mudim kepada faraj orang yang dia khatankan dan 
pandangan bidan kepada faraj yang dia bidankan. 
 

ٌِْ  ُ ْطلَُ  اْاَ اَ ةِ  ٌِْ  تَأَكُّدَُها  ِأَْ  ٌَكُوَ  ِ ّ ا ،َوٌُْعتَ َُل  ًِ اانَّظِل إاَى اْاَوْ ِ  َواْاَكفّ َ ٌِْلِهَ ا َ ا َعدَا ااّ ْوأَت  َو ًِ َغ
ٌِْ  َ ِزٌدُ تَأَكُِّدَها  ِأَْ  ََل ٌُعَدّ اْاَكْشُف  َِ  َ َِها َهتًْكا ِاْلُ ُلوَءةِ  َ َي َكِشدِّة ااّ نَا، َو ًِ ااّ ْوأَت . ٌُ ٌُِح ااتٌَّ ُّ

1656. Diiktibarkan pada pandangan kepada muka dan dua tapak tangan mutlak 
hajat, dan pada selain keduanya selain dua kemaluan kuat hajat itu dengan bahawa ia 
daripada apa yang mengharuskan tayammum seperti kuat sakitnya, dan pada dua 
kemaluan lebih kuatnya dengan bahawa tidak dibilang dedah aurat itu dengan 
sebabnya sebagai mencarikkan maruah. 
 

ٌِْلهِ  (ااّ اِدُس اانَّظُل ِالّشَهادَِة  )ااّ ْلُب  (َو  ) ٌْيٍ َوَغ ًَل َوأَدَاًء أَْو ِاْلُ عَاَ لَِة ِ ْ   َ َ تّى ٌَُ وَز  ( ٌََُ وُز  ) ،تََ  ُّ
نَا َواْاِوََلدَِة، َوإِاَى ااثّْديِ ِالّشَهادَِة َعلَى ااّلَ اعِ   َوإِذَا نََظل . ًِ ااّشَهادَِة اانَّظُل إاَى اْافَْلاِ ِالّشَهادَِة َعلَى ااّزِ
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ٌَْها كُلِّفَْت اْاَكْشَف َعْ  َوْ ِهَها ِعْندَ اْْلَدَاِء إْ  اَْي ٌَْعِلْ َها  ًِ نِقَا َِها ٌَْها تََ ّ َ  ااّشَهادَةَ َعلَ  َِإْ  َعَل ََها اَْي . إاَ
 .ٌُْفتَقَْل إاَى اْاَكْشِف  َْ  ٌَْ ُلْي اانَّظُل ِ ٌنَئِذٍ 

1657. Bentuk (keenam pandangan kerana saksian), nisbah menanggung dan 
menunaikan, atau kerana mu‟amalah daripada jual dan selainnya (maka ianya harus), 
hinggakan harus pada saksian memandang kepada faraj kerana saksian zina dan 
kelahiran dan kepada puting tetek kerana saksian susuan. Apabila seorang lelaki 
memandang kepada perempuan dan menanggung saksian di atasnya diberatkan 
perempuan itu mendedahkan mukanya ketika saksian itu ditunaikan jika dia tidak 
mengenalinya pada niqabnya maka jika dia mengenalinya tidak perlu kepada 
mendedahkan muka, bahkan haram memandang ketika itu.  
 

َوٌَُ وُز اانَّظُل إاَى َعانَِة َواَِد اْاَكا ِِل ِاٌَْنظَُل َهْ  نَ َتَْت أَْو ََل، َوٌَُ وُز ِالنِّْ َوِة أَْ  ٌَْنظُْلَ  إاَى ذََكِل ااّلُ ِ  إذَا ادَّعْت 
 .اْاَ ْلأَةُ َع َااَتَ ُ َواْ تَنَعَْت َعْ  ااتّْ ِكٌ ِ 

1658. Harus memandang kepada ari-ari budak kafir untuk tengok adakah ia telah 
tumbuh atau tidak. Harus bagi perempuan-perempuan memandang kepada zakar lelaki 
apabila seorang perempuan mendakwa besarnya dan dia enggan dari serah tubuh.  
 

ٌِْ   ٌََْنظُُل َوٌَْ  ِطُ نَْفَ  ُ . َهذَا كُلُّ ُ إْ  اَْي ٌََ ْف  ِتْنَةً : تَْن ٌِ ٌ  َوأَّ ا  ًِ .  َِإْ  َ ا ََها اَْي ٌَْنظُْل إَّل إْ  تَعٌََّ  َعلَ
ٌُْلهُ   .اْاُ عَاَ لَِة  ٌََْنظُُل إاَى اْاَوْ ِ   َقَْط َكَ ا َ َزَي  ِِ  اْاَ اَوْلِديُّ َوَغ

1659. Tanbih. Ini semuanya jika dia tidak takutkan fitnah. Maka jika dia 
takutkannya tidak boleh dia memandang melainkan jika tertentu saksian itu di atasnya, 
maka dia memandang dan mendhabit didalam hatinya*. Adapun pada mu‟amalah maka 
dia memandang kepada mukanya sahaja sepertimana jazam Mawardi dengannya dan 
selainnya. 
 

أَْي إذَا أََلادَ أَْ  ٌَْشتَِلٌََها َلُ ٌ  أَْو إاَى  َدَِ   (اْْلََ ِة ِعْندَ اْ تٌَِاِعَها  ) َدَِ   (ااّ ا ُِي اانَّظُل إاَى  )ااّ ْلُب  (َو  )
 ٌََْنظُُل ااّلُ ُ  إذَا اْشتََل  . ( ٌََُ وُز إاَى اْاَ َواِ يِ ااّتًِ ٌَْ تَاُا إاَى تَْقِلٌ َِها )َعْ ٍد إذَا أََلادَْت أَْ  تَْشتَِلٌَ ُ اْ َلأَةٌ، 

ْك َةِ  ٌَْ  اا ُّّلِة َواالُّ َوََل ٌَُزادُ َعلَى اانّْظَلِة اْاَواِ دَِة : قَاَ  اْاَ اَوْلِديُّ  .َ اِلٌَةً أَْو اْشتََلْت اْ َلأَةٌ َعْ دًا َ ا َعدَا َ ا  َ
. إَّل أَْ  ٌَْ تَاَا إاَى ثَانٌٍَِة ِالتَّ قُِّ ،  ٌََُ وزُ 

1660. Bentuknya yang (ketujuh pandangan kepada) tubuh (amah di sisi 
membelinya) iaitu apabila lelaki hendak membelinya atau kepada tubuh hamba lelaki 
apabila perempuan hendak membelinya (maka harus ia kepada tempat-tempat yang 
dia perlu kepada membeleknya). Maka memandang lelaki apabila dia membeli hamba 
perempuan atau membeli perempuan akan hamba lelaki selain apa yang di antara 
pusat dan lutut. Kata Mawardi: tidak dilebihkan di atas sekali pandang melainkan apabia 
dia perlu kepada kali kedua untuk memastikan, maka harus. 
 

.  ِ ْنَها اانَّظُل إاَى ااتّْعِلٌِي َكَ ا قَااَ ُ اانَّوِويُّ  ًِ اْاِ ْنَهااِ .َ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ  اانَّظِل إاَى أَْشٌَاَء اْ تَِصاًلا: تَْن ٌِ ٌ 
 ًُّ إنَّ ا ٌَْظَهُل  ٌَِ ا ٌَِ ُب تَعَلُُّ  ُ َوتَْعِلٌُ  ُ َكاْافَاتَِ ِة، َوَ ا ٌَتَعٌَُّ  : َواْ تَلََف ااشُّّلاُح  ًِ َ ْعنَى ذَِاَك  َقَاَ  اا ُّْ ِك

ٌَْها  َِشْلِط ااتّعَذُِّل ِ ْ  َوَلاِء ِ َ ابٍ  ٌُْل ذَِاَك  ََكََلُ ُهْي ٌَْقتَِ ً اْاَ ْنيَ  .تَْعِلٌُ  ُ ِ ْ  ااّصنَائِيِ اْاُ ْ تَااِ إاَ  .َوأَّ ا َغ

1661. Tanbih. Musannif diam dari pandangan kerana beberapa perkara kerana 
meringkaskan. Daripadanya pandangan kerana mengajar sepertimana kata Nawawi 
didalam Minhaj. Berselisih pendapat para pensyarahnya pada makna demikian itu maka 
kata Subki : ia hanyalah zahir pada apa yang wajib mempelajarinya dan 
mengajarkannya seperti fatihah dan apa yang tertentu mengajarkannya daripada 
pertukangan yang perlu kepadanya dengan syarat ia teruzur dari belakang hijab. 
Adapun selain demikian itu maka kalam mereka menuntut tegahan.  



 405 

 

ٌُْث قَاَ   ًِ ااّصدَاِ   َوقَاَ  . َواَْو أَْصدَقََها تَْعِلٌَي قُْلآٍ   ََطلَّ  قَْ لَ ُ،  َاْْلََصحُّ تَعَذُُّل تَْعِلٌِ  ِ : َوِ ْنُهْي اانَّوِويُّ َ 
 ًُّ َواْاُ ْعتََ دُ أَنّ ُ . َوٌُِشٌُل  ِذَِاَك إاَى َ ْ أَاَِة ااّصدَا ِ . َوهَُو أَْي ااتّْعِلٌُي ِاَْلَْ َلِد َ اّصةً ِاَ ا َ ٌَأْتًِ: اْاَ ََلُ  اْاَ َ لِّ

ٌِْلِه َواِ  ًا َكاَ  أَْو َ ْندُو ًا َوإِنَّ ا ُ نَِي ِ ْ  تَْعِلٌِي ااّزْوَ ِة اْاُ َطلّقَِة، ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْ  . ٌَُ وُز اانَّظُل ِالتّْعِلٌِي ِاَْلَْ َلِد َوَغ
ٌِْ  تَعَلّقَْت آَ ااُ ُ  ِاْْلَ ِل  ََصاَل ِاكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا َطَ عَةٌ  ًِ اْْلَ ِل  َُ نَِي ِ ْ  ذَِاكَ  . ااّزْوَ 

1662. Daripada mereka itu Nawawi sekira-kira dia berkata pada maskahwin : 
kalau seorang memberikan isterinya maskahwin pengajaran Quran maka dia 
mentalakkan sebelumnya maka yang paling sahih teruzur mengajarkannya. Kata Jalal 
al mahalli : mengajar itu khusus bagi remaja lelaki. Dia isyaratkan dengan demikian itu 
kepada masaalah maskahwin. Yang muktamad bahawa harus memandang untuk 
mengajar remaja dan selainnya, wajib adalah ia atau sunat. Hanyalah ditegah mengajar 
isteri yang ditalakkan kerana setiap dari dua suami isteri itu bersangkut angan-
angannya dengan yang seorang lagi maka jadilah ia rasa tamak bagi setiap mereka 
pada yang lain, maka ditegah ia kerana demikian itu.  
 

ٌَْ   ُّلتِِ  َوُلْك َتِ ِ .َوِ ْنَها نََظُل اْاَ ْلأَِة إاَى َ َ اِلِ َها َوُ ْكُ  ُ َكعَْكِ  ِ  َوِ ْنَها نََظُل اْاَ ْلأَِة .   َتَْنظُُل ِ ْن ُ َ ا َعدَا َ ا  َ
 ٍ ًّ ٌَْها. إاَى  َدَِ  أَْ نَ ِ ٌَْ   ُّلٍة . َواْْلََصحُّ أَنّ ُ َكنََظِلِه إاَ َوِ ْنَها نََظُل َلُ ٍ  إاَى َلُ ٍ ،  ٌََِ  ُّ  ََِل َشْهَوٍة إَّل َ ا  َ
 . َوُلْك ٍَة  ٌََْ ُليُ 

1663. Daripadanya pandangan perempuan kepada mahramnya, yang hukumnya 
seperti „akasnya. Maka dia memandang darinya selain apa yang di antara pusat dan 
lutut. Daripadanya pandangan perempuan kepada tubuh lelaki ajnabi. Yang paling sahih 
bahawa ia seperti pandangan ajnabi kepadanya. Daripadanya pandangan lelaki kepada 
lelaki maka halal tanpa syahwat melainkan apa yang di antara pusat dan lutut maka 
ianya haram. 
 

َوََل ٌُقَاُ  ِاَ ْ  أََ ّ  َوََل َشْعَل  َِوْ ِهِ  أَْ ُلدُ  َْ  ٌُقَاُ  اَ ُ ثَطٌّ . ااِّذي اَْي تَْن ُْت ِاْ ٌَتُ ُ  َوِ ْنَها نََظُل اْْلَْ َلِد َوهَُو ااّشابُّ 
ْ َ اعِ .  ِااثّاِء اْاُ ثَلّثَةِ  ُهَو َ َلاٌي  ِاإْلِ

َوََل ٌَْ تَاُّ ذَِاَك  ِاْْلَْ َلِد َكَ ا َ ّل  َْ  اانَّظُل إاَى اْاُ ْلتَِ ً .  َِإْ  َكاَ   َِشْهَوٍة  َ
 .َوإِاَى اانَِّ اِء اْاَ َ اِلِي  َِشْهَوٍة َ َلاٌي قَْطعًا

1664. Daripadanya pandangan kepada “amrud” i.e remaja lelaki, iaitu pemuda 
yang belum tumbuh janggutnya. Tidak dikatakan bagi berumur yang tidak ada bulu pada 
mukanya sebagai “amrud” bahkan dikatakan baginya “ ّ َث”. Maka jika ianya dengan 
syahwat maka ia haram dengan ijmak. Tidak khusus demikian itu dengan “amrud” 
sepertimana telah lalu, bahkan pandangan kepada lelaki berjanggut dan kepada 
perempuan mahram dengan syahwat haram dengan putus. 
 

ٌُْث ٌَْظَهُل ِ ْ  نَْفِ ِ  اْافَْلُ   ْ ٌَاِء أَّ  كُّ  َ ْ  تَأَثَّل  َِ َ اِ  ُصوَلِة اْْلَْ َلِد  َِ  َوَ ا ِطُ ااّشْهَوِة  ٌِِ  َكَ ا قَااَ ُ  ًِ اإْلِ
ٌَْ  اْاُ ْلتَِ ً  َُهَو ََل ٌَِ  ُّ اَ ُ اانَّظلُ  ٌْنَ ُ َو َ ًٌْ ا.  َ قَاَ  اْ ُ  . َواَْو اْنتَفَْت ااّشْهَوةُ َوِ ٌَف اْاِفتْنَةُ َ ُلَي اانَّظُل أَ

ٌَْس اْاَ ْعنَى  َِ ْوِف اْاِفتْنَِة َغلَ َةَ ااّظّ ِ  ُِوقُوِعَها،  َْ  ٌَْكِفً أَْ  ََل ٌَكُوَ  ذَِاَك نَاِدًلا: ااّصََلحِ  ٌِْل . َواَ َوأَّ ا نََظُلهُ  ِ َ
ًٌْ ا، َواْْلَْكثَُلوَ  َعلَى ِ ََل ِ ِ   .َشْهَوٍة َوََل َ ْوِف  ِتْنٍَة  ٌََْ ُلُي ِعْندَ اانَّوِوّيِ أَ

1665. Dhabit syahwat padanya sepertimana katanya didalam Ihya‟ bahawa 
setiap orang yang terkesan dengan kecantikkan rupa amrud itu dengan sekira-kira zahir 
pada dirinya perbezaan di antaranya dan di antara lelaki yang berjanggut maka amrud 
itu tidak halal dia memandangnya. Kalau ternafi syahwat dan takut fitnah haram 
memandang juga. Kata Ibnu Sholah : bukanlah makna dengan takut fitnah itu 
termenang sangka dengan jatuhnya, bahkan memada bahawa demikian itu bukannya 
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nadir. Adapun pandangan kepadanya tanpa syahwat dan tanpa takut fitnah maka haram 
juga di sisi Nawawi, sementara kebanyakkan ulamak menyalahinya. 
 

ًَ َكاْاُ ّلِة َعلَى اْْلََصّحِ ِعْندَ اْاُ َ قِِّقٌ َ  َوِ ْنَها نََظُل اْاَ ْلأَِة إاَى ِ ثِْلَها َوهَُو َكنََظِل  .َوِ ْنَها اانَّظُل إاَى اْْلََ ِة َوِه
.  َلُ ٍ  إاَى َلُ  ٍ 

1666. Daripadanya pandangan kepada amah. Ianya seperti perempuan merdeka 
di atas yang paling sahih di sisi para muhakkik. Daripadanya pandangan perempuan 
kepada seumpamanya yang mana ia seperti pandangan lelaki kepada lelaki.  
 

َ اِ  اْ َلأَةً، إذَا َكاَ   ًِ ِ ّ ٍ ٌَْ ُلُي  ٌِِ   َوأَّ ا اْاُ ْنثَى اْاُ ْشِكُ   ٌَُعَاَ ُ   ِاْْلََشدِّ  ٌَُْ عَُ  َ َي اانَِّ اِء َلُ ًَل َوَ َي ااّلِ
ًٌّ َوََل أَْ نَ ٌِّةٌ،  .نََظُل اْاَواِ حِ َكَ ا َ َزَي  ِِ  اانَّوِويُّ  ًِ  َاِب اْْلَْ دَاِث ِ ْ  اْاَ ْ ُ وعِ  َوََل ٌَُ وُز أَْ  ٌَْ لَُو  ِِ  أَْ نَ ِ

 .َواَْو َكاَ  َ ْ لُوًكا َِلْ َلأٍَة  َُهَو َ عََها َكعَْ ِدَها

1667. Adapun khunsa musykil maka diperamalkan dia dengan yang paling keras 
maka dijadikan dia bersama perempuan sebagai lelaki dan bersama lelaki sebagai 
perempuan apabila dia pada umur yang haram padanya pandangan orang yang jelas 
jantina, sepertimana jazam Nawawi dengannya didalam bab hadath-hadath didalam 
Majmuk. Tidak harus bahawa lelaki ajnabi dan perempuan ajnabi berkhalwat 
dengannya. Kalau dia dimiliki oleh perempuan maka dia bersama perempuan itu sama 
seperti hamba lelakinya. 
 

 َلَْو َ اَز . {أَْو نَِ ائِِهّ   }: َوِ ْنَها نََظُل اْاَكا َِلِة إاَى اْاُ ْ ِلَ ِة  َُهَو َ َلاٌي،  َتَْ تَِ ُب اْاُ ْ ِلَ ةُ َعْنَها ِاقَْوِاِ  تَعَااَى 
ًَ اّاُ َعْن ُ َ ْنُي اْاِكتَا ٌِّاِت دُُ وَ  اْاَ ّ اِي َ َي . اََها اانَّظُل اَْي ٌَْ َ  ِالتّْ ِصٌِا  َائِدَةٌ  َوَصّح َعْ  عَُ َل َلِ 

َواْْلَْش َ ُ َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة َوأَْصِلَها أَنّ ُ ٌَُ وُز أَْ  تََل  ِ ْنَها َ ا ٌَْ دُو . َهذَا َ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ َكأَْصِل ِ . اْاُ ْ ِلَ اتِ 
ٌِْل َ ْ لُوَكٍة اََها.ِعْندَ اْاِ ْهنَِة، َوَهذَا هَُو ااّظاِهلُ  ٌِْل َ ْ َلٍي ِاْلُ ْ ِلَ ِة َوَغ  أَّ ا هَُ ا  ٌََُ وُز . َوَ َ  ُّ ذَِاَك  ًِ َكا َِلٍة َغ

ٌَْها َكَ ا أَْ تَى  ِِ  اانَّوِويُّ  ًِ اْاَ ْ لُوَكةِ  ًّ  ًِ اْاُ ْ ِلِي، َوهَُو َظاِهلٌ . اَُهَ ا اانَّظُل إاَ   .َو ََ ثَ ُ ااّزْلَكِش

1668. Daripadanya pandangan perempuan kafir kepada perempuan muslimah. 
Maka ianya haram. Maka muslimah menghijab diri darinya kerana firman Allah taala 
“atau perempuan-perempuan mereka”. Maka kalau harus perempuan kafir memandang 
tidak kekal faedah bagi pengkhususan itu. Sah dari Umar r.a tegahan perempuan 
kitabiah masuk hammam bersama dengan perempuan muslimah. Ini apa yang didalam 
Minhaj seperti asalnya. Yang paling menasabah* sepertimana didalam Raudhah dan 
asalnya bahawa harus dia melihat darinya apa yang nampak di sisi kerja. Ini adalah 
yang zahir. Tempat demikian itu pada perempuan kafir yang bukan mahram bagi 
perempuan islam dan bukan miliknya. Adapun kedua mereka itu maka harus mereka 
memandang kepadanya sepertimana Nawawi fatwakan pada perempuan yang dimiliki. 
Zarkasyi membahaskannya pada mahram yang mana ianya zahir.  
 

، ِْلَنّ ُ أَْ لَُغ ِ ْن ُ  ًِ االّذِّة َوإِثَاَلِة ااّشْهَوِة،  ِدَِاٌِ  أَنّ ُ اَْو َ ّس  َأَْنَزَ  أَْ َطَل : تَتِّ ةٌ  َ تَى َ ُلَي اانَّظُل َ ُلَي اْاَ سُّ
 َوكُ ُّ َ ا َ ُلَي نََظُلهُ ُ تِّصًَل َ ُلَي نََظُلهُ ُ ْنفَِصًَل َكَشْعِل َعانٍَة َواَْو ِ ْ  َلُ ٍ  َوقََُلَ ِة .َواَْو نََظَل  َأَْنَزَ  اَْي ٌُْفِطلْ 
ٌَْها .  ظُْفِل ُ ّلٍة َواَْو ِ ْ  ٌَدَ

1669. Tatimmah. Bila haram pandang haram sentuh kerana ia lebih mendalam 
darinya pada lazat dan membangkitkan syahwat, dengan dalil bahawa kalau dia 
menyentuh lalu keluar mani dia batal puasa dan kalau dia memandang maka dia keluar 
mani tidak dia batal puasa. Semua apa yang haram memandangnya dalam keadaan 
bersambung haram memandangnya dalam keadaan tercerai seperti bulu ari-ari 
walaupun dari lelaki dan keratan kuku prempuan merdeka walaupun dari dua 
tangannya.  
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ٌِْ ، َوإِْ  َكاَ  كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا  ًِ َ انٍِب ِ ْ   ٌِْ   ًِ ثَْوٍب َواِ ٍد إذَا َكاَ  َعاِلٌّ َ ٌِْ  أَْو اْ َلأَت َوٌَْ ُلُي اْ ِطَ اعُ َلُ لَ
ََل ٌُْفِض ااّلُ ُ  إاَى ااّلُ ِ   ًِ ااثّْوِب اْاَواِ ِد، َوََل اْاَ ْلأَةُ إاَى اْاَ ْلأَِة  ًِ ااثّْوِب  }: اْاِفَلاِ  ِاَ  َِل ُ ْ ِلٍي 

 .{اْاَواِ ِد 

1670. Haram berbaringan dua lelaki didalam sehelai kain apabila dia mereka 
telanjang sekalipun setiap dari kedua mereka pada satu sisi hamparan kerana khabar 
Muslim “tidak bersentuhan kulit lelaki dengan lelaki didalam kain yang sehelai, dan tidak 
perempuan dengan perempuan didalam kain yang sehelai”. 
 

ٌِْ  ِاَ  َلِ  َ ٌِْ  َواْاَ ْلأَت ٌِْ  ٌَْلتَِقٌَاِ  ٌَتََصا ََ اِ  إَّل غُِفَل اَُهَ ا قَْ َ  أَْ  ٌَتَفَّلقَا  } ،َوتَُ  ُّ ُ َصا ََ ةُ ااّلُ لَ َ ا ِ ْ  ُ ْ ِلَ 
ِّ َاعِ . {  .َوتُْكَلهُ اْاُ عَانَقَةُ َوااتّْق ٌُِ   ًِ ااّلأِْس إَّل ِاقَاِدٍي ِ ْ  َ فٍَل، أَْو تَ َاعٍُد ِاقَاًء عُْل ًا  َ ُنّةٌ ِاَِلت

1671. Sunat berjabat tangan dua lelaki dan dua perempuan kerana khabar “tidak 
ada daripada dua orang islam yang bertemu lalu berjabat tangan melainkan kedua 
mereka diampuni sebelum mereka berpisah”. Makruh berpelukkan dan kucup dikepala 
melainkan kerana orang baru tiba dari safar atau tinggal berjauhan ketika berjumpa 
pada uruf, maka sunnah kerana ittiba‟. 
 

ٌنٌِِّة َكِعْلٍي َوُزْهدٍ  ِ ِاَصََلحٍ أَْو نَْ ِوِه ِ ْ  اْْلُُ وِل اادِّ ًّ  َوٌُْكَلهُ ذَِاَك ِاِ نَاهُ أَْو نَْ ِوِه ِ ْ  اْْلُُ وِل .َوٌَُ  ُّ تَْق ٌُِ  ٌَِد اْاَ 
 .َوٌَُ  ُّ اْاِقٌَاُي ِْلَْهِ  اْافَْ ِ  إْكَلاً ا ََل ِلٌَاًء َوتَْفِ ًٌ ا. اادُّْنٌَِوٌِّة َكَشْوَكٍة َوَوَ اَهةٍ 

1672. Sunat mengucup tangan orang hidup kerana kesolehannya atau 
umpamanya daripada perkara-perkara ugama seperti ilmu dan zuhud. Makruh demikian 
itu kerana kayanya atau umpamanya daripada perkara-perkara duniawi seperti 
kekuatan dan pangkat kebesaran. Sunat berdiri kerana orang yang punya kelebihan 
kerana memuliakan bukan riak dan membesarkan diri.  

 

ًَ َ ْ َ ةٌ . ًِ أَْلَكاِ  اانَِّكاحِ :  َْصٌ   ًٌّ َوهَُ ا اْاعَاقِدَاِ ، َوَشاِهدَا ِ :  َوِه  َوَعلَى .ِصٌ َةٌ َوَزْوَ ةٌ َوَزْوٌا َوَوِا
ٌِْهَ ا  ِقَْوِاِ   ًُّ َوااّشاِهدَاِ  اْقتََصَل اْاُ َصنُِّف ُ ِشًٌلا إاَ ٌِْ  َوهَُ ا اْاَوِا : اْْلَِ ٌَل

1673. Fasal pada rukun-rukun nikah. Ianya lima : sighah dan isteri dan suami 
dan wali yang mana keduanya dua yang berakad, dan dua saksi. Di atas dua yang akhir 
iaitu wali dan dua saksi musannif menghadkan hal keadaan dia mengisyaratkan kepada 
keduanya dengan katanya : 
 

(  ٍ ًّ ٌْ َتِِ  ااّشْلِعٌِّة أَْو َعْ ِلِ   (َوََل ٌَِصحُّ َعْقدُ اانَِّكاحِ إَّل  َِوِا أَْو َ أْذُونِِ  أَْو اْاقَائِِي ُ قَاَ  ُ َكاْاَ اِكِي ِعْندَ  َْقِدِه أَْو َغ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنَها (َشاِهدَْي َعْدٍ   )ُ ُ وِل  (َو  ) ،أَْو إْ َلاِ  ِ  ، ِاَ  َِل اْ ِ  ِ  ّاَ   ًِ َصِ ٌِ ِ  َعْ  َعائَِشةَ َلِ 

وا  َاا ُّْلَطاُ   }:  ٌِْل ذَِاَك  َُهَو  َاِطٌ ،  َِإْ  تََشا ُّ ٍ َوَشاِهدَْي َعْدٍ ، َوَ ا َكاَ  ِ ْ  نَِكاحٍ َعلَى َغ ًّ ََل نَِكاَح إَّل  َِوِا
ًّ اَ ُ  ًُّ َ ْ  ََل َوِا  . {َوِا

1674. (Tidak sah akad nikah melainkan dengan wali) atau orang izinannya 
atau orang yang berdiri pada tempatnya seperti hakim ketika dia tidak ditemui atau 
ghaib pada syara‟, atau menegah atau berihram, (dan) dengan hadhir (dua saksi yang 
adil), kerana khabar Ibnu Hibban didalam sahihnya dari Aisyah r.a “tidak ada nikah 
melainkan dengan wali dan dua saksi adil, dan sebarang nikah yang tidak di atas 
demikian itu maka ianya batal. Maka jika mereka enggan maka sultan adalah wali orang 
yang tidak ada wali baginya”.  
 

ٌِْ  اَِلْ تٌَِاطُ ِاَْلَْ َ اعِ َوِصٌَانَةُ اْْلَْنِكَ ِة َعْ  اْاُ ُ ودِ  َوٌَُ  ُّ إْ َ اُل َ ْ يٍ ِزٌَادَةً  .َواْاَ ْعنَى  ًِ إْ َ اِل ااّشاِهدَ
 ِ ٌ ٌِْل َواادِّ ٌِْ  ِ ْ  أَْهِ  اْاَ   .َعلَى ااّشاِهدَ
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1675. Hikmah pada menghadhirkan dua saksi adalah cermat tentang kemaluan-
kemaluan perempuan dan memelihara perkahwinan-perkahwinan dari diingkarkan. 
Sunat menghadhirkan sekumpulan orang sebagai tambahan dua saksi daripada ahli 
kebajikkan dan ugama.  
 

ًُّ َوااّشاِهدَاِ   )   َْ  إاَى أَْكثََل، َكَ ا َ ٌَأْتًِ اْْلَّوُ  ،(إاَى ِ تِّة َشَلائَِط  )اْاُ ْعتَ َُلوَ  ِاِصّ ِة اانَِّكاحِ  (َوٌَْفتَِقُل اْاَوِا
ْ ََليُ  ) ِ اْاُ ْ ِلَ ِة إْ َ اًعا َوَ ٌَأْتًِ أَّ  اْاَكا َِل ٌَِلً اْاَكا َِلةَ  (اإْلِ ًّ ْ ََلُي َشْلطٌ . َوهَُو  ًِ َوِا َوأَّ ا ااّشاِهدَاِ   َاإْلِ

ٌَْس أَْهًَل ِالّشَهادَةِ  ٌّةً إْذ اْاَكا ُِل اَ  . ٌِِهَ ا َ َواٌء أََكانَْت اْاَ ْنكُوَ ةُ ُ ْ ِلَ ةً أَْي ِذّ ِ

1676. (Wali dan dua saksi) yang diiktibarkan untuk sah nikah itu (perlu kepada 
enam syarat) bahkan lebih sepertimana akan datang. Pertamanya (Islam). Ianya pada 
wali bagi perempuan muslimah dengan ijmak dan akan datang bahawa kafir mewalikan 
perempuan kafir. Adapun dua saksi maka Islam syarat pada keduanya samaada 
perempuan yang dikahwini itu islam atau zimmi, kerana kafir bukan ahli bagi saksian. 
 

ٌَْ ا ِ ْ  أَْهِ  ااّشَهادَةِ  (اْاعَْقُ   ): ااثّاِاُث  (و . اْا ُلُووُ  )ااثّانًِ  (َو  ) ٍ َوَ ْ نُوٍ  َواَ ًّ  (َو  ) . َََل ِوََلٌَةَ ِاَص ِ
ٌّةُ  )ااّلا ُِي   .  َََل ِوََلٌَةَ ِاَلقٌٍِ  َوََل ٌَكُوُ  َشاِهدًا (اْاُ ّلِ

1677. Keduanya (baligh) dan ketiganya (akal) maka tidak ada kewalian bagi 
kanak-kanak dan orang gila dan keduanya bukan dari ahli saksian. Keempatnya 
(merdeka) maka tidak ada kewalian bagi hamba dan tidak boleh dia menjadi saksi. 
 

ٌَ اُب ، َََل تَْ ِلُك اْاَ ْلأَةُ تَْزِوٌَج نَْفِ َها  َِ ا ٍ  (ااذُّكُوَلةُ  ): اْاَ اِ ُس  (َو  ) ٌِْلِه، َ َواٌء اإْلِ  ََل  ِِإْذٍ  َوََل  ِ َ
 َوقَْد قَاَ  اّاُ .َواْاقَ ُوُ ، إْذ ََل ٌَِلٌُ   َِ َ اِ ِ  اْاعَادَاِت دُُ واَُها  ٌِِ  ِاَ ا قُِصدَ ِ ْنَها ِ ْ  اْاَ ٌَاِء َوَعدَِي ِذْكِلِه أَْصَلً 

َ اُ  قَّواُ وَ  َعلَى اانَِّ اِء  }تَعَااَى   . {ااّلِ

1678. Kelimanya (kelakian) maka perempuan tidak memiliki hak mengahwinan 
dirinya pada satu keadaan pun, tidak dengan izin dan tidak tanpanya, samaada ijab dan 
qabul, kerana tidak layak dengan adat-adat yang indah masuk seorang perempuan 
pada perkahwinan, kerana apa yang dimaksudkan darinya daripada sifat malu dan tidak 
menyebutkannya sama sekali. Sungguhnya Allah taala kata “lelaki itu penguasa 
perempuan”.  
 

ٌَْلَها  ِِوََلٌٍَة َوََل َوَكااٍَة ِاَ  َِل  ُا َغ ُا اْاَ ْلأَةُ اْاَ ْلأَةَ، َوََل اْاَ ْلأَةُ نَْفَ َها }: َوََل تَُزّوِ  اَْو اُْ تُِلٌنَا ،نَعَيْ . {ََل تَُزّوِ
ٌُْلهُ  َوقٌَِا ُ ُ . َواْاِعٌَاذُ  ِاَّاِ تَعَااَى  ِِإَ اَ ِة اْ َلأٍَة  َِإّ  أَْ َكاَ َها تَْنفُذُ ِالّ ُلوَلِة َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي َوَغ

 .تَْصِ ٌُح تَْزِوٌِ َها

1679. Tidak boleh perempuan mengahwinkan perempuan lain dengan kewalian 
dan tidak dengan wakilan kerana khabar “tidak mengahwinkan seorang perempuan 
akan perempuan lain, dan tidak seorang perempuan akan dirinya”. Na‟am, kalau kita 
dibala –perlindungan dengan Allah taala- dengan kepimpinan perempuan maka hukum-
hukumannya lulus kerana dharurat sepertimana dikatakan Abdussalam dan selainnya. 
Kiasnya adalah menghukumkan sah tindakkannya mengahwinkan perempuan lain. 
 

 ِ ٌْ ًَ َوِصٌّةٌ َعلَ ٌِْلَها إَّل  ًِ ِ ْلِكَها أَْو  ًِ َ ِفٌٍ  أَْو َ ْ نُوٍ  ِه ٌَْ ْت اْاَ ْلأَةُ .َوََل ٌُْعتَ َُل إْذُ  اْاَ ْلأَِة  ًِ نَِكاحِ َغ  َواَ
ٌِْ  ِْلَنّ ُ ََل ٌَثْ ُُت  ِقَْوِاِهيْ  َ  .أَْهًَل ِالّشَهادَِة  َََل ٌَْنعَِقدُ اانَِّكاُح  َِشَهادَِة اانَِّ اِء، َوََل  َِلُ ٍ  َواْ َلأَت

1680. Tidak diiktibarkan izin perempuan pada perkahwinan perempuan lain 
melainkan pada perempuan miliknya atau pada safih atau orang gila yang dia orang 
yang diwasiatkan ke atasnya. Perempuan bukan ahli bagi saksian maka tidak terjadi 
perkahwinan dengan saksian beberapa orang perempuan dan tidak dengan seorang 
lelaki dan dua perempuan kerana ia tidak sabit dengan kata-kata mereka. 
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ّ ةُ : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ ، اَِكّ  اْْلََصّح  ًِ ِزٌَادَِة ااّلْوَ ِة ااّصِ ٌِْ  َواَْو  َانَا َلُ لَ :   َِإْ  قٌَِ  .أَْ َهَي َكََلُ  ُ أَنّ ُ ََل ٌَْنعَِقدُ  ُِ ْنثٌََ
أُِ ٌَب  ِأَّ  اْاُ ْنثَى أَْهٌ  . اَْو عُِقدَ َعلَى ُ ْنثَى أَْو اَ ُ ثُّي تَ ٌََّ  َكْونُ ُ أُْنثَى  ًِ اْْلَّوِ  أَْو ذََكًلا  ًِ ااثّانًِ، ََل ٌَِصحُّ 

ٌَْس أَْهًَل  ٌْنَا  ِذَِاَك  ًِ اانَِّكاحِ،  ِِ ََلِف اْاعَْقِد َعلَى اْاُ ْنثَى أَْو اَ ُ  َِإنّ ُ اَ ِالّشَهادَِة  ًِ اْاُ ْ لَِة،  َِإْ   َاَ  َلُ ًَل اْكتَفَ
ٌِْ  َوََل اَ ُ  ًِ َ اٍ  ِ ْ  اْْلَْ َوا ِ   .ِاعَْقِد اانَِّكاحِ َعلَ

1681. Tanbih. Kalam mereka memahamkan bahawa tidak tersimpul perkahwinan 
dengan saksian dua khunsa walaupun keduanya ternyata lelaki, akan tetapi yang paling 
sahih didalam Ziadah Raudhah adalah sahnya. Maka jika dikatakan : kalau diakadkan 
nikah di atas khunsa atau baginya kemudian ternyata keadaannya perempuan pada 
yang pertama atau lelaki pada yang kedua, tidak sah nikah itu! Aku jawab dengan 
bahawa khunsa pada dasarnya adalah ahli bagi saksian. Maka jika ternyata dia lelaki 
kita padakan dengan demikian itu pada nikah itu, bersalahan akad di atas khunsa atau 
baginya maka dia tidak ada keahlian untuk diakadkan nikah di atasnya dan tidak 
baginya pada satu keadaaan pun daripada keadaan-keadaan. 
 

ًَ َ لََكةٌ  ًِ اانّْفِس تَْ نَُي ِ ْ  اْقتَِلاِف ااذُّنُوِب، َواَْو َص َائَِل اْاِ ّ ِة َوااّلذَائِِ  .(اْاعَدَااَةُ  )ااّ اِدُس  (َو  )  َوِه
َ اِي اْْلَْعَظِي ُ ْ  ًِلا َكاَ  أَْي َلَ  ٌِْل اإْلِ ٍ  َاِ ٍ  َغ ًّ   ََ َ   ِشُْلِب اْاَ ْ ِل أَْي ََل، أَْعلََ   ِِفْ ِقِ  ،اْاُ  َاَ ةَ،  َََل ٌَْنعَِقدُ  َِوِا

ٍ ُ ْلِشٍد  }: أَْي ََل، ِاَ ِدٌِث  ًّ ًَ اّاُ َعْن ُ . {ََل نَِكاَح إَّل  َِوِا ًُّ َلِ  َ اُي ااّشا ِِع  .َواْاُ َلادُ  ِاْاُ ْلِشِد اْاعَْد ُ : قَاَ  اإْلِ

1682. Keenamnya (keadilan) ia adalah bakat didalam diri yang menghalang dari 
perlakuan dosa, walaupun yang kecil yang remeh dan perkara keji yang mubah. Maka 
tidak tersimpul nikah dengan wali yang fasik selain pemimpin agong, samaada dia 
mujbir atau tidak, fasik dengan minum arak atau tidak, menzahirkan fasiknya atau tidak 
kerana hadith “tidak ada nikah melainkan dengan wali yang mursyid”. Kata imam Syafi‟e 
r.a : yang dikehendaki dengan mursyid adalah adil. 
 

 ًَ ًُّ َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى  ِأَنّ ُ اَْو َكاَ  اَْو َ لََب اْاِوََلٌَةَ ََلْنتَقَلَْت إاَى َ اِكٍي  َاِ ٍ  ُواِّ :  قَاَ  . َوإَِّل  ََلَ ،َوأَْ تَى اْا ََزاِا
ٌِْلِه إْذ اْاِفْ ُ  قَْد َعّي اْا ََِلدَ َواْاِع َادَ  ُا . َوََل َ  ٌَِ  إاَى اْافَتَْو   ِ َ َواْْلَْوَ  ُ إْطََلُ  اْاَ تِْ ، ِْلَّ  اْاَ اِكَي ٌَُزّوِ

ٌِْلِه . ِالّ ُلوَلِة َوقََ اُؤهُ نَا ِذٌ  ُا  َنَاتِِ  َو َنَاِت َغ َ اُي اْْلَْعَظُي  َََل ٌَْقدَُح  ِْ قُ ُ، ِْلَنّ ُ ََل ٌَْنعَِزُ   ِِ ،  ٌََُزّوِ أَّ ا اإْلِ
ٌِْلهِ .  ِاْاِوََلٌَِة اْاعَاّ ِة تَْفِ ًٌ ا ِاَشأْنِ ِ  ٌُْلهُ َك َنَاِت َغ ًٌّ َغ ُا  َنَاتِِ  إذَا اَْي ٌَكُْ  اَُهّ  َوِا ٌِْ  إنَّ ا ٌَُزّوِ  . َعَلَ

1683. Ghazali rahimahullah taala memfatwakan dengan bahawa andainya wali 
fasik kalau dicabut kewalian darinya nescaya ia berpindah kepada hakim yang fasik, 
dijadikan dia wali. Jika tidak, maka tidak. Katanya : tidak ada jalan kepada fatwa dengan 
selainnya kerana kefasikkan sungguh telah meratai negeri dan umat manusia. Yang 
paling ada wajah adalah itlak matan ini. Ini kerana hakim mengahwinkan kerana 
dharurat dan hukumannya lulus. Adapun pemimpin besar maka tidak fasiknya 
mencederakan kerana dia tidak terpecat dengannya, maka dia mengahwinkan anak-
anak perempuannya dan anak perempuan orang lain dengan kewalian yang umum 
kerana membesarkan urusannya. Maka di atasnya dia hanya mengahwinkan anak-anak 
perempuannya apabila mereka tidak punya wali selain dia sama seperti anak-anak 
perempuan orang lain. 
 

ٌْنَُهَ ا َواِ َطةً،  َِإّ  اْاعَدَااَةَ َ لََكةٌ : تَْن ٌِ ٌ  ًُّ َعْدًَل، ِْلَّ   َ ُا اْشتَِلاطُ أَْ  ٌَكُوَ  اْاَوِا ََل ٌَْلَزُي ِ ْ  أَّ  اْافَاِ َ  ََل ٌَُزّوِ
ًُّ إذَا  َلََغ َواَْي تَْصدُْل ِ ْن ُ َك ٌَِلةٌ َواَْي تَْ ُصْ  اَ ُ تِْلَك اْاَ لََكةُ ََل َعْدٌ  َوََل  َاِ  ٌ   .تَْ نَُي َصاِ  ََها ِ ّ ا َ ّل، َوااّص ِ

1684. Tanbih. Tidak lazim daripada bahawa orang fasik tidak boleh 
mengahwinkan oleh mensyaratkan bahawa keadaan wali itu adil kerana ada 
petengahan di antara keduanya, kerana keadilan itu bakat yang menegah tuannya 
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daripada apa yang telah lalu, dan kanak-kanak apabila baligh dan tidak keluar darinya 
dosa besar dan tidak terhasil baginya bakat itu adalah bukannya adil dan bukan fasik. 
 

ِّفَاَ  َعلَى أَّ  اْاَ ْ تُوَل ٌَِلً ًُّ اَِلت َ اُي اْا ََزاِا ٌُْث َ نَْعنَا ِوََلٌَةَ اْافَاِ ِ   َقَاَ  اْا ُ َِوّي . َوقَْد نَقََ  اإْلِ إذَا تَاَب : َوَ 
ِ اانَِّكاحِ َعدَُي اْاِفْ ِ ، ََل قَ ُوُ  ااّشَهادَةِ . َزّوَا  ًِ اْاَ ا ِ  ًّ  . َوَوّ َه ُ  ِأَّ  ااّشْلَط  ًِ َوِا

1685. Sungguhnya imam Ghazali menakalkan sepakatan di atas bahawa orang 
yang tertutup kadilannya boleh menjadi wali. Sekira-kira kita tegah kewalian orang fasik 
maka kata Bughawi: apabila dia taubat dia mengahwinkan pada ketika itu juga dan dia 
mewajahkan dengan bahawa syarat pada wali nikah adalah tidak fasik, bukan diterima 
kesaksian.  
 

ٌِْ ، ِْلَنّ ُ ََل ٌَثْ ُُت  ِِهَ ا َوٌَْنعَِقدُ  َِ ْ تُوَلْي اْاعَدَااَِة َوهَُ ا اْاَ ْعُلو َاِ   َِها َظاِهًلا ََل  َاِطنًا . َوََل ٌَْنعَِقدُ  َِشَهادَِة  َاِ قَ
ٌَْ  أَْ  ٌَْعِقدَ . ِأَْ  عُِل َْت  ِاْاُ َ ااََطِة دُوَ  ااتّْزِكٌَِة ِعْندَ اْاَ اِكِي، ِْلَّ  ااّظاِهَل ِ ْ  اْاُ ْ ِلِ ٌَ  اْاعَدَااَةُ   َوََل  َْلَ   َ

ٌِّة،  ِأَْ  ٌَكُونَا  ًِ َ ْوِ يٍ ٌَْ تَِلطُ  ٌِِ   ْ ََلِي َواْاُ ّلِ ٌُْلهُ َعلَى اْاُ ْعتََ ِد ََل  َِ ْ تُوَلْي اإْلِ  ِِهَ ا اْاَ اِكُي أَْو َغ
اْاُ ْ ِلُ وَ   ِاْاكُفّاِل َواْْلَْ َلاِل  ِاْْلَِلقّاِء،  َْ  ََل  ُدّ ِ ْ  َ ْعِل َِة َ اِاِهَ ا  َاِطنًا ِا ُُهواَِة اْاُوقُوِف َعلَى ذَِاَك،  ِِ ََلِف 

. اْاعَدَااَِة َواْاِفْ  ِ 
1686. Tidak terjadi nikah dengan saksian dua orang fasik kerana ia tidak sabit 
dengan keduanya. Terjadi ia dengan dua orang yang tertutup keadilan. Mereka itu 
orang yang diketahui adil pada zahir tidak pada batin dengan bahawa ia diketahui 
dengan pergaulan tanpa tazkiah di sisi hakim kerana yang zahir pada orang islam 
adalah adil. Tidak ada beza di antara bahawa hakim yang mengakadkan dengan kedua 
mereka atau orang lain di atas yang muktamad. Tidak, dengan dua yang tertutup islam 
dan merdeka, dengan bahawa keduanya tinggal pada tempat yang bergaul padanya 
orang islam dengan orang kafir dan orang merdeka dengan hamba, bahkan tak dapat 
tidak dari tahu keadaan keduanya pada batin kerana mudah memastikan demikian itu, 
bersalahan adil dan fasik. 
 

ِ ٌَِلً اْاَكا َِلةَ اْْلَْصِلٌّةَ  ِقَْوِاِ   ًّ ِ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ َكْوِ  اْاَكا ِِل اْْلَْصِل ًّ ٌِّة إاَى إْ ََلِي اْاَوِا ِ ّ إَّل أَنّ ُ ََل ٌَْفتَِقُل نَِكاُح ااذِّ
)، ِ ًّ ٌّةُ َعتٌِقَةَ ُ ْ ِلٍي َواْ تَلََف اْعتِقَادُ ااّزْوَ ِة َواْاَوِا ِ ّ ًُّ .  َواَْو َكانَْت ااذِّ ُا اْاٌَُهوِديُّ نَْصَلانٌِّةً َواانّْصَلانِ  ٌََُزّوِ

ْلِث، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ْلِث أَنّ ُ ََل ِوََلٌَةَ . {َواَاِّذٌَ  َكفَُلوا  َْعُ ُهْي أَْوِاٌَاُء  َْعٍض  }: ٌَُهوِدٌّةً َكاإْلِ َوقَِ ٌّةُ ااتّْش ٌِِ   ِاإْلِ
 ًُّ ِ، َوهَُو َظاِهٌل َكَ ا َصّ َ  ُ اْا ُْلِقٌنِ ًّ ِ ّ ٌٍّة َو ِاْاعَْكِس، َوأَّ  اْاُ ْ تَأَْ َ  َكااذِّ ٍ َعلَى ِذّ ِ ًّ  . ِاَ ْل ِ

1687. Kemudian dia masuk pada keadaan kafir asli mewalikan perempuan kafir 
asli dengan katanya (walau begitu perkahwinan perempuan zimmi tidak berhajat 
kepada islam walinya) walaupun perempuan zimmi itu hamba kemerdekaan orang 
islam dan bersalahan iktikad bakal isteri dan wali itu. Maka yahudi mengahwinkan 
perempuan nasrani dan nasrani akan perempuan yahudi sama seperti pusaka kerana 
firman Allah taala “orang-orang kafir itu sebahagian mereka penolong sebahagian yang 
lain”. Kehendak penyerupaan dengan pusaka bahawa tidak ada kewalian bagi harbi di 
atas zimmi dan sebaliknya dan bahawa kafir yang diamankan seperti zimmi, yang mana 
ia yang zahir sepertimana disahkan Bulqini.  
 

ُا ُ َواٌَِّتَ ُ  ِِ ََلِف َ ا إذَا اَْي  َوُ ْلتَِكُب اْاُ َ ّلِي اْاُ فَّ ُ   ًِ ِدٌنِِ  ِ ْ  أَْوِاٌَاِء اْاَكا َِلِة َكاْافَاِ ِ  ِعْندَنَا  َََل ٌَُزّوِ
ُ َها َكَ ا تَقَّللَ   .ٌَْلتَِكْب ذَِاَك، َوإِْ  َكاَ  َ ْ تُوًلا  ٌََُزّوِ

1688. Orang yang mengerjakan perkara haram yang dihukumkan fasik pada 
ugamanya, daripada wali-wali perempuan kafir, sama seperti yang fasik di sisi kita. 
Maka dia tidak mengahwinkan perempuan waliannya. Bersalahan apabila dia tidak 
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mengerjakan demikian itu. Jika dia tertutup fasiknya maka dia mengahwinkannya 
sepertimana yang telah tetap.  
 

ٌِْل  َََل  ٌُْث ََل تُْق َُ  َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  ُ ْلتَِك ًا ذَِاَك  ِأَّ  ااّشَهادَةَ َ ْ ُض ِوََلٌٍَة َعلَى اْا َ ٌَْ  ِوََلٌَتِِ  َوَشَهادَتِِ  َ  َو َّلقُوا  َ
ًٌْ ا  ًِ تَْ ِصٌنَِها َودَْ يِ 

ٌَتِِ  ٌَُلاِعً َ ّظ نَْفِ ِ  أَ ًُّ  ًِ ااتّْزِوٌجِ َكَ ا ٌَُلاِعً َ ّظ ُ َواِّ ٌَُؤّهُ  اََها اْاَكا ُِل، َواْاَوِا
 .اْاعَاِل َعْ  اانَّ بِ 

1689. Mereka membezakan kewaliannya dengan saksiannya sekira-kira ia tidak 
diterima sekalipun dia tidak mengerjakan demikian itu dengan bahawa kesaksian 
semata-mata penguasaan ke atas orang lain maka kafir tidak berkeahlian baginya 
sementara wali pada mengahwinkan sepertimana dia memelihara habuan anak 
waliannya dia memelihara habuan dirinya juga pada mengelokkan nafsu anak 
waliannya dan menolak ke‟aiban dari titihannya. 
 

ٌَْ  أَْ  ٌَكُوَ  َزْوُا اْاَكا َِلِة َكا ًِلا أَْو ُ ْ ِلً ا َوهَُو َكذَِاكَ : تَْن ٌِ ٌ  ُا اْاُ ْ ِلَي ،َظاِهُل َكََلِ ِ  أَنّ ُ ََل  َْلَ   َ  اَِكْ  ََل ٌَُزّوِ
أَّ ا اْاُ ْلتَدُّ  َََل ٌَِلً . قَاِ ٌِهْي  ِِ ََلِف ااّزْواِ اْاَكا ِِل، ِْلَّ  نَِكاَح اْاَكا ِِل َ ْ كُوٌي  ِِصّ تِِ  َوإِْ  َصدََل ِ ْ  قَاِ ٌِهيْ 
ٌِْلهِ  ٌَْ  َغ ٌْنَ ُ َو َ ٌِْلِهَ ا َِلْنِقَطاعِ اْاُ َواََلِة  َ . ُ ْطلَقًا ََل َعلَى ُ ْ ِلَ ٍة َوََل َعلَى ُ ْلتَدٍّة َوََل َعلَى َغ

1690. Tanbih. Zahir kalam mereka tidak ada beza di antara bahawa suami 
perempuan kafir itu kafir atau muslim, yang mana ia seperti demikian itu, akan tetapi 
tidak mengahwinkan suami yang muslim oleh qadhi mereka, bersalahan suami yang 
kafir kerana nikah kafir dihukumkan dengan sahnya sekalipun ia keluar dari qadhi 
mereka. Adapun murtad maka dia tidak menjadi wali semata-mata tidak di atas 
perempuan muslim dan tidak di atas perempuan murtad dan tidak di atas selain 
keduanya, kerana terputus tolong menolong di antara dia dan orang lain. 
 

ُا  ِاْاِ ْلِك ََل  ِاْاِوََلٌَِة، (إاَى َعدَااَِة ااّ ٌِِّد  )ِ ْ  َعْ ٍد أَْو ُ ّلٍ  َِشْلِطِ   (نَِكاُح اْْلََ ِة  )ٌَْفتَِقُل  (َوََل  ) ، ِْلَنّ ُ ٌَُزّوِ
ٌِْل ٌَكُوُ   ُِ ْكِي اْاِ ْلِك  َف  ٌَِ ا ٌُْ ِكُ  اْ تٌِفَاُؤهُ، َونَْقلُ ُ إاَى اْا َ ِْلَنّ ُ ٌَْ ِلُك ااتَّ تَُّي  َِها  ًِ اْاُ ْ لَِة َوااتَّصلُّ

َ اَلةِ  ُا ُ ْ ِلٌي َواَْو  َاِ قًا أَْو ُ َكاتَ ًا أََ تَ ُ اْاَكا َِلةَ اْْلَْصِلٌّةَ،  ِِ ََلِف . َكاْ تٌِفَاِء َ ائِِل اْاَ نَا ِيِ، َونَْقِلَها  ِاإْلِ  ٌََُزّوِ
َا أََ تَ ُ اْاُ ْ ِلَ ةَ إْذ ََل ٌَْ ِلُك ااتَّ تَُّي  َِها أَْصًَل  َْ  َوََل َ ائَِل ااتَّصلُّ َاِت  ٌَِها ِ َو  إَزااَِة  ٌَْس اَ ُ أَْ  ٌَُزّوِ اْاَكا ِِل اَ

.  ِِ ََلِف اْاُ ْ ِلِي  ًِ اْاَكا َِلةِ . اْاِ ْلِك َعْنَها َوِكتَا َتَِها
1691. (Tidak) berhajat (perkahwinan amah) dengan hamba lelaki atau orang 
merdeka dengan syarat-syaratnya (kepada keadilan penghulu) kerana dia 
mengahwinan dengan pemilikkan bukan dengan kewalian, kerana pada dasarnya dia 
memilik tamattu‟ dengannya dan tasarruf pada apa yang boleh dia sempurnakan 
manfaatnya, dan dia memindahkannya kepada orang lain adalah dengan hukum 
pemilikkan seperti penyempurnaan sekelian manfaat-manfaat dan memindahkannya 
dengan sewaan. Maka penghulu yang islam walaupun fasik atau mukatab 
mengahwinkan amahnya yang kafir asli, bersalahan yang kafir, tidak boleh dia 
mengahwinkan amahnya yang muslimah kerana dia tidak memilik tamaattu‟ dengannya 
pada asal, bahkan tidak sekelian tasarruf-tasarruf padanya selain menghilangkan milik 
darinya dan mengkitabahkannya, bersalahan penghulu yang islam pada amah yang 
kafir.  
 

َوإِذَا َ لََك اْاُ  َعُّض  ِ َْعِ ِ  اْاُ ّلِ أََ ةً َزّوَ َها َكَ ا قَااَ ُ اْا َ َِوّي  ًِ تَْهِذٌ ِِ ، َوإِْ  َ ااََف  ًِ  َتَاِوٌِ ، َكاْاُ َكاتَِب  َْ  
ٌِْ  ااّزَكاةُ .أَْواَى، ِْلَّ  ِ ْلَك ُ تَايٌّ   . َوِاَهذَا تَِ ُب َعلَ

1692. Apabila muba‟ad memiliki dengan sebahagian dirinya yang merdeka akan 
amah dia mengahwinkannya sepertimana dikatakan Bughawi didalam Tahzibnya, 
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sekalipun dia menyalahi pada fatwanya, sama seperti mukatab, bahkan terutama 
kerana miliknya sempurna. Kerana ini wajib zakat di atasnya. 
 

ِ أَْ  ََل ٌَكُوَ  ُ ْ تَّ  اانَّظِل  ِِهَلٍي أَْو َ ْ ٍ ، َوأَْ  ََل ٌَكُوَ  َ ْ ُ وًلا : تَْن ٌِ ٌ  ًّ ِ ّ ا تََلَك ُ اْاُ َصنُِّف ِ ْ  شُُلوِط اْاَوِا
ٌِْ   َِ فَ ٍ  فَاِت اْاَ انِعَِة ِاْلِوََلٌَِة  َاْاِوََلٌَةُ ِاَْلَْ عَدِ . َعلَ ْغَ اُء  َنَْنتَِظُل . َوَ تَى َكاَ  اْْلَْقَلَب  ِ َْعِض َهِذِه ااّصِ َوأَّ ا اإْلِ
. إ َاقَتَ ُ ِ ْن ُ 

1693. Tanbih. Daripada apa yang musannif tinggalkan daripada syarat-syarat 
wali bahawa dia bukan orang yang cedera tilik fikir dengan sangat tua atau rosak akal 
dan bahawa dia tidak dihijir dengan safih. Bila wali yang lebih dekat dengan sebahagian 
sifat-sifat yang menegah kewalian ini maka kewalian itu bagi yang lebih jauh. Adapun 
pitam maka ditunggu sedarnya darinya. 
 

ٌِْ  . َوََل ٌَْقدَُح اْاعََ ى  ًِ ِوََلٌَِة ااتّْزِوٌجِ ِاُ ُصوِ  اْاَ ْقُصوِد  ِاْا َْ ِث َوااّ َ اعِ  ٍ َواَْو يِ َوإِْ َلاُي أََ ِد اْاعَاقِدَ ًّ ْ  َواِّ
اْاَكاُف  {اْاُ ْ ِلُي ََل ٌَْنِكُح َوََل ٌُْنِكُح  }: َ اِكً ا أَْو َزْواٍ أَْو َوِكٌٍ  َعْ  أََ ِدِهَ ا ٌَْ نَُي ِصّ ةَ اانَِّكاحِ ِاَ ِدٌِث 
ُا . َ ْك ُوَلةٌ  ٌِِهَ ا، َواْاٌَاُء َ ْفتُوَ ةٌ  ًِ اْْلَّوِ  َ ْ ُ وَ ةٌ  ًِ ااثّانًِ ْ َلاُي اْاِوََلٌَةَ ِاَْلَْ عَِد،  ٌََُزّوِ َوََل ٌَْنقُُ  اإْلِ

ِ اْْلَْقَلَب، ََل اْْلَْ عَدَ  ًّ  .اا ُّْلَطاُ  ِعْندَ إْ َلاِي اْاَوِا

1694. Buta tidak mencederakan pada kewalian mengahwinkan kerana tehasil 
maksud dengan selidik dan dengar. Ihram seorang dari dua yang berakad daripada wali 
walaupun hakim atau suami atau wakil bagi seorang dari keduanya menegah sah nikah 
kerana hadith “yang berihram itu tidak berkahwin dan tidak mengahwinkan”. Ihram tidak 
memindahkan kewalian kepada wali yang jauh, maka sultan mengahwinkan di sisi ihram 
wali dekat, bukan wali yang jauh. 
 

ٌِْ  ااّ ْ ُي َواْا ََصُل َوااّ ْ طُ َواَْو َ َي اانِّْ ٌَاِ  َعْ  قُْلبٍ   َوَ ْعِل َةُ ِاَ اِ  ،َوِ ّ ا تََلَك ُ ِ ْ  شُُلوِط ااّشاِهدَ
ٌَْل ُ تَعٌٍَِّ  ِاْلِوََلٌَِة َكأٍَب َوأَخٍ ُ ْنفَِلٍد َوّكَ  َوَ َ َل َ َي اْْلَ لِ  ٌِْ  َوَكْونُ ُ َغ ٌِْ  . اْاُ تَعَاقِدَ ًْ ااّزْوَ  َوٌَْنعَِقدُ اانَِّكاُح  ِاْ نَ

ٌِْهَ ا، ِْلَنُّهَ ا ِ ْ  أَْهِ  ااّشَهادَةِ   .َوٌَْنعَِقدُ  ِِهَ ا اانَِّكاُح  ًِ اْاُ ْ لَةِ . َوَعدُّو

1695. Daripada apa yang dia tinggalkan dari syarat-syarat dua saksi adalah 
pendengaran dan penglihatan dan dhabit walaupun beserta lupa pada masa yang 
dekat, dan tahu bahasa dua yang berakad dan keadaannya tidak tertentu untuk 
kewalian seperti bapa dan saudara lelaki yang bersendirian yang mewakilkan dan 
hadhir bersama dengan seorang saksi lain. Terjadi nikah dengan dua anak lelaki suami 
isteri dan musuh keduanya kerana keduanya daripada ahli kesaksian dan pada 
dasarnya106 terjadi nikah dengan keduanya. 
 

ٌ َةُ  ٌْيِ، َوقَْد َ ّل  ٌََانُ ُ . َوِ ّ ا تََلَك ُ ِ ْ  اْْلَْلَكاِ  ااّصِ َوِ ْن ُ َعدَُي ااتّْعِلٌِ   .َوشُِلَط  ٌَِها َ ا شُِلَط  ًِ ِصٌ َِة اْا َ
َواَْفظُ َ ا ٌُْشتَ ُّ ِ ْ  تَْزِوٌجٍ أَْو إْنَكاحٍ َواَْو  ِعََ ِ ٌٍّة ٌَْفَهُي َ ْعنَاَها اْاعَاقِدَاِ  َوااّشاِهدَاِ ، َوإِْ  أَْ َ َ   َوااتّأْقٌِِت،

ٌْيٍ َوتَْ ِلٌٍك َوِه ٍَة ِاَ  َِل ُ ْ ِلٍي  ٌِْل ذَِاَك َكلَْفِظ  َ  اْعتِ َاًلا  ِاْاَ ْعنَى،  َََل ٌَِصحُّ  ِ َ
اتّقُوا اّاَ  ًِ  }: اْاعَاقِدَاِ  اْاعََل ٌِّةَ

 . {اانَِّ اِء  َِإنّكُْي أََ ْذتُُ وهُّ   ِأََ انَِة اّاِ َواْ تَْ لَْلتُْي  ُُلوَ ُهّ   َِكِلَ ِة اّاِ 

1696. Daripada apa yang dia tinggalkan dari rukun-rukun itu adalah sighah. 
Syarat padanya apa yang disyaratkan pada sighah jualan yang mana ianya telah lalu. 
Daripadanya tidak menta‟likkan dan mewaktukan, dan lafaz yang dipecahkan dari 
“mengahwinkan” atau “menikahkan” walaupun dengan bahasa „ajam yang difahami 
maknanya oleh dua yang berakad dan dua saksi sekalipun kedua yang berakad itu 
pandai bahasa arab kerana mengiktibarkan makna. Maka tidak sah ia dengan selain 
demikian itu seperti lafaz jual dan memilikkan dan hibah kerana khabar Muslim 
                                                 
106

. Iaitu pada selain nikah kedua mereka. 
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“takutilah Allah pada perempuan-perempuan kamu, maka kamu mengambil mereka itu 
denga amanah Allah dan kamu halalkan faraj-faraj mereka dengan kalimah Allah”.  
 

ِ َ َي قَْوِ  اْْلَ ِل َعِق َ ُ َزّوْ تُك  ًّ ْ نًِ ِ ْ  قِ َِ  ااّزْواِ، َو ِتََزّوْ تََها ِ ْ  قِ َِ  اْاَوِا َوَصّح اانَِّكاُح  ِتَْقِدٌِي قَ ُوٍ ، َو َِزّوِ
َ ا  . ًِ اْْلَّوِ  أَْو تََزّوْ تَها  ًِ ااثّانًِ ِاُوُ وِد اَِلْ تِْدَعاِء اْاَ اِزِي اادّاّ ِ َعلَى ااّلِ

1697. Sah nikah dengan mendulukan qabul dan dengan “kahwinkan aku” dari 
pihak suami dan dengan “kamu mengahwininya” dari pihak wali serta kata yang seorang 
lagi mengiringinya “aku kahwinkan kamu” pada yang pertama atau “aku 
mengahwininya” pada yang kedua kerana ujud permintaan yang jazam yang menunjuk 
ke atas redha. 
 

ََلَع  ٌ َِة َكأَْ لَْلتَُك  ِْنتًِ إْذ ََل  ُدّ  ًِ اْاِكنَاٌَِة ِ ْ  اانٌِِّّة َوااشُُّهودُ ُلْكٌ   ًِ اانَِّكاحِ َكَ ا َ ّل َوََل اّطِ ََل  ِِكنَاٌٍَة  ًِ ااّصِ
ٌِْ  َكَ ا اَْو قَاَ   .اَُهْي َعلَى اانٌِّّةِ  . َزّوْ تُك  ِْنتًِ  َقَ َِ  َونََوٌَا ُ عٌَّنَةً  ٌََِصحُّ اانَِّكاُح  َِها: أَّ ا اْاِكنَاٌَةُ  ًِ اْاَ ْعقُوِد َعلَ

1698. Tidak, dengan kinayah pada sighah seperti “aku halalkan kamu anak 
perempuan ku” kerana tidak dapat tidak pada kinayah daripada niat sedangkan saksi-
saksi adalah rukun pada nikah sepertimana telah lalu dan tidak dapat dipandang niat 
mereka. Adapun kinayah pada yang diakadkan ke atasnya seperti kalau wali kata “aku 
kahwinkan kamu dengan anak perempuan ku” maka suami menerima dan kedua 
mereka niatkan yang tertentu maka sah nikah dengannya.  
 

ًٌْ ا ااّزْوَ ةُ   َََل ٌَِصحُّ نَِكاُح ُ ْ ِلَ ٍة .  َوشُِلَط  ٌَِها ِ  ٌّ َوتَْعٌٌٌِ  َوُ لُوٌّ ِ ْ  نَِكاحٍ َوِعدّةٍ .َوِ ّ ا تََلَك ُ ِ ْ  اْْلَْلَكاِ  أَ
ٌِْل  َِها ٌِْلِه ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اْا َ ْ َهاِي، َوََل َ ْنكُوَ ٍة َوََل ُ ْعتَدٍّة ِ ْ  َغ ٌِْ  ِاْ ِ َ  .ِاْلَ  َِل ااّ ا ِِ ، َوََل إْ دَ  اْ َلأَت

1699. Daripada apa yang dia tinggalkan dari rukun-rukun itu juga adalah isteri. 
Disyaratkan padanya halal dan tertentu dan sunyi dari nikah dan iddah. Maka tidak sah 
nikah perempuan yang berihram kerana khabar yang lalu itu, dan tidak satu daripada 
dua perempuan kerana kesamaran dan tidak yang didalam perkahwinan dan tidak yang 
beriddah dari orang lain kerana bersangkut hak orang lain dengannya.  
 

 َو ًِ  َْعِض . َْصٌ   ًِ  ٌََاِ  أَْ َكاِي اْْلَْوِاٌَاِء تَْلتٌِ ًا َوإِْ  َاًلا َوَعدَِ ِ  َو َْعِض أَْ َكاِي اْاِ ْط َِة  َِكْ ِل اْاُ ْعَ َ ةِ +
:  اانَُّ خِ ذََكَل َهذَا اْافَْصَ ، َوأَْ قََط ُ  ًِ  َْعِ َها  َقَاَ  

1700. Fasal pada keterangan hukum hakam para wali, susunan dan hak 
menggagahi dan tidak ada hak itu dan sebahagian hukum-hukum peminangan. Pada 
sebahagian naskhah dia sebutkan fasal ini dan mengugurkanya pada sebahagian yang 
lain maka katanya. 
 

، (اْْلَُب  )أَْي ِ ْ  اْْلَقَاِلِب  ًِ ااتّْزِوٌجِ  (َوأَْواَى اْاُوََلِة  ) ًُّ ثُّي  )، ِْلَّ  َ ائَِل اْْلَْوِاٌَاِء ٌُْداُوَ   ِِ  َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع
ثُّي  ) ،َوإِْ  َعََل َِلْ تَِصاِا كُّ ٍ ِ ْنُهْي َعْ  َ ائِِل اْاعََص َاِت  ِاْاِوََلدَِة َ َي ُ َشاَلَكتِِ   ًِ اْاعُُصو َةِ  (اْاَ دُّ أَ ُو اْْلَِب 
ْدََلئِِ   ِِهَ ا،  (اْْلَُخ ِاَْلَِب َواْْلُّيِ  ْدََلئِِ   ِِ   َُهَو أَْقَلُب ِ ْ  اْ ِ  اْْلَخِ، ( ثُّي اْْلَُخ ِاَْلَِب ) إِلِ ثُّي اْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلَِب ) إِلِ

، ( ثُّي اْ ُ  اْْلَخِ ِاَْلَِب ) َوإِْ  َ فََ ،  (َواْْلُّيِ  ٌِْ  ثُّي اْاعَيُّ ( ثُّي اْاعَيُّ ) َوإِْ  َ فََ ، ِْلَّ  اْ َ  اْْلَخِ أَْقَلُب ِ ْ  اْاعَّيِ ِْلَ ََو
ٌِْ  َوإِْ  َ فََ ، ثُّي اْ ُ  اْاعَّيِ ِْلٍَب َوإِْ  َ فََ  َوَهذَا َ ْعنَى قَْوِاِ   (ثُّي اْ نُ ُ  )ِْلٍَب،  َعلَى َهذَا  ): أَْي اْاعَّيِ ِْلَ ََو
ْلثِ  (ااتّْلتٌِِب  ْا ااِّذي ِْلٍَب،  َْ  اا ُّْلَطا ُ .ِاِزٌَادَِة اْاقُْلِب َوااّشفَقَِة َكاإْلِ  . َوَعلَى َهذَا اَْو َغاَب ااّشِقٌُ  اَْي ٌَُزّوِ

1701. (Yang terutama daripada wali-wali) dari kaum kerabat pada 
mengahwinkan  

 (adalah bapa), kerana baki wali-wali menjulur dengannya sepertimana kata 
Rafi‟e.  
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 (Kemudian datuk, bapa bapa) sekalipun terke atas, kerana khusus setiap dari 
mereka dari baki „asabah-„asabah dengan melahirkan serta bersyarikatnya pada hak 
„asabah.  

 (Kemudian saudara lelaki seibu sebapa) kerana dia menjulurnya dengan 
keduanya, maka dia lebih dekat dari anak lelaki saudara lelaki.  

 (Kemudian anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa) sekalipun terkebawah.  

 (Kemudian anak lelaki saudara lelaki sebapa) sekalipun terkebawah kerana 
anak lelaki saudara lelaki lebih dekat dari bapa saudara. (Kemudian bapa saudara) 
seibu sebapa kemudian anak saudara sebapa.  

 (Kemudian anak lelakinya) iaitu bapa saudara seibu sebapa sekalipun dia 
terkebawah. Ini adalah makna katanya : (di atas susunan ini) kerana lebih dekat dan 
lebih kasih sayang, sama seperti pusaka. Di atas keadaan kewalian itu bagi syaqiq, 
kalau syaqiq ghaib tidak mengahwinkan oleh yang sebapa, sebaliknya sultan. 
 

 ، ، ِْلَنّ ُ ٌُْدِاً  ِاْاَ دِّ َواْْلُّيِ ًُّ َها  َااثّانًِ هَُو اْاَوِا ٌِْ  َواْْلَ ُل ِْلٍَب اَِكنّ ُ أَُ وَها ِْلُّ ِ نَعَْي اَْو َكاَ  اْ نَا َعّيٍ أََ دُهَُ ا ِْلَ ََو
 َواَْو َكاَ  اْ نَا َعّيٍ أََ دُهَُ ا اْ نَُها َواْْلَ ُل أَُ وَها ِ ْ  اْْلُّيِ  َاَِلْ ُ  هَُو اْاُ قَدُّي، ِْلَنّ ُ .َواْْلَّوُ  ٌُْدِاً  ِاْاَ دِّ َواْاَ دّةِ 

َي اْاُ ْعتِ ُ . أَْقَلبُ  َوِ ْن ُ ٌُْؤَ ذُ أَنّ ُ اَْو َكاَ  اْاُ ْعتُِ  اْ َ  َعّيٍ ِْلٍَب َواْْلَ ُل َشِقٌقًا . َواَْو َكاَ  اْ نَا َعّيٍ أََ دُهَُ ا ُ ْعتٌِ  قُدِّ
َي ااّشِقٌ ُ  ًُّ . قُدِّ  .َو ِِ  َصّلَح اْا ُْلِقٌنِ

1702. Na‟am, kalau ada dua anak lelaki bapa saudara, seorang darinya seibu 
sebapa dan seorang lagi sebapa akan tetapi dia saudara lelaki perempuan itu dari 
ibunya maka yang kedua ini adalah wali, kerana dia menjulur dari datuk dan ibu sedang 
yang pertama itu menjulur dari datuk dan nenek. Kalau ada dua anak lelaki bapa 
saudara, seorang darinya anak lelakinya107 dan seorang lagi saudara lelakinya108 dari 
sebelah emak maka anak lelaki itu adalah yang didulukan, kerana dia lebih dekat. Kalau 
ada dua anak lelaki bapa saudara seorang darinya mu‟tiq didulukan yang mu‟tiq itu. 
Darinya diambil bahawa kalau mu‟tiq itu anak lelaki bapa saudara sebapa dan yang 
seorang lagi syaqiq didulukan yang syaqiq. Dengannya Bulqini menjelaskan. 
 

ٌِْل اْْلَِب َواْاَ دِّ ِ ْ  اْْلَخِ َواْاعَّيِ َوِاًٌّا َوهَُو َكذَِاَك، َوإِْ  تََوقَّف  ٌِِ  : تَْن ٌِ ٌ  َظاِهُل َكََلِي اْاُ َصنِِّف تَْ ِ ٌَةُ كُّ ٍ ِ ْ  َغ
َ اُي َوَ عََ  اْاِوََلٌَةَ َ ِقٌقَةً ِاَْلَِب َواْاَ دِّ  َقَطْ   . اإْلِ

1703. Tanbih. Zahir kalam musannif dinamakan setiap dari selain bapa dan 
datuk daripada saudara lelaki dan bapa saudara sebagai wali yang mana ia seperti 
demikian itu, sekalipun Imam tawaqquf padanya dan menjadikan kewalian sebenarnya 
bagi bapa dan datuk sahaja. 
 

ُا اْ ٌ  أُّ  ُ  ِ ُنُّوٍة َ ْ َ ةٍ  ٌْنََها  ًِ اانَّ ِب إْذ ،َوََل ٌَُزّوِ ٌْنَ ُ َو َ ِ، ِْلَنّ ُ ََل ُ َشاَلَكةَ  َ ًّ  ِ ََل ًا ِاَْلَئِّ ِة ااثََّلثَِة َواْاُ َزنِ
 َِإْ  َكاَ  اْ َ  َعّيٍ اََها أَْو ُ ْعتِقًا . اْنتَِ ا َُها إاَى أَ ٌَِها َواْنتَِ اُب اَِلْ ِ  إاَى أَ ٌِِ ،  َََل ٌَْعتَنًِ  ِدَْ يِ اْاعَاِل َعْ  اانَّ بِ 

اََها أَْو َعاِصَب ُ ْعتٍِ  اََها أَْو قَاِ ًٌا أَْو َوِكًٌَل َعْ  َوِاٌَِّها َكَ ا قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ َزّوَا  َِ ا ذََكَل،  َََل تَُ لُّ اْا ُنُّوةُ، 
ٌُْل ُ ْقتَِ ٌَةٍ   . َِإذَا ُوِ دَ َ عََها َ  ٌَب آَ ُل ُ ْقتٍَض ِاْلِوََلٌَِة اَْي تَْ نَْع ُ .  ََل َ انِعَةٌ ،ِْلَنَّها َغ

1704. Anak lelaki tidak mengahwinkan ibunya dengan semata-mata status anak, 
bersalahan imam-imam yang tiga itu dan Muzani, kerana tidak ada perkongsian di 
antara dia dan di antara emaknya pada titihan, kerana emaknya terbangsa kepada 
bapanya  dan anak lelaki itu terbangsa kepada bapanya, maka dia tidak cermat pada 
menolak cacat cela dari titihan ibunya. Maka jika anak itu anak lelaki bapa saudara 
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perempuan itu atau anak lelaki mu‟tiqnya atau „asabah mu‟tiqnya atau qadhi atau wakil 
dari walinya sepertimana kata Mawardi dia boleh mengahwinkan dengan apa yang 
disebutkan itu, maka tidak memudaratkan status anaknya, kerana ia tidak dimaksudkan, 
bukan perkara yang menegah. Maka apabila didapati bersama status anak itu sebab 
yang lain yang menuntut kewalian ia tidak menegahnya. 
 

 َِ ّ ِ اْاَوََلِء  (ثُّي َعَص َاتُ ُ  )ااّلُ ُ   (اْاُ ْعتُِ   )أَْي ااّ ٌِّدُ  ( َاْاَ ْواَى  )ِ ْ  اانَّ ِب  ( َِإذَا َعِدَ ْت اْاعََص َاُت  )
ْلِث  ًِ تَْلتٌِ ِ ِ . َ َواٌء أََكاَ  اْاُ ْعتُِ  َلُ ًَل أَْو اْ َلأَةً   ٌَُقَدُّي  َْعدَ َعَص َِة اْاُ ْعتِِ  ُ ْعتُِ  اْاُ ْعتَِ  . َوااتّْلتٌُِب هُنَا َكاإْلِ
ٌِّة،  {اْاَوََلُء اُْ َ ةٌ َكلُْ َ ِة اانَّ ِب  }: ثُّي َعَص َتُ ُ َوَهَكذَا، ِاَ ِدٌِث  ّ ِ إاَى اْاُ ّلِ َوِْلَّ  اْاُ ْعتَقَةَ أَْ َلَ َها ِ ْ  ااّلِ

  . َأَْش َ َ اْْلََب  ًِ إْ َلاِ ِ  اََها ِ ْ  اْاعَدَِي إاَى اْاُوُ ودِ 

1705. (Maka apabila tidak kedapatan „asabah-„asabah) dari titihan (maka 
maula) iaitu penghulu (yang memerdekakan) yang lelaki, (kemudian „aabah-
„asabahnya) dengan hak wala‟, samaada mu‟tiq itu lelaki atau perempuan. Susunan 
disini seperti pusaka pada susunannya. Maka didulukan selepas „asabah mu‟tiq akan 
mu‟tiq bagi mu‟tiq, kemudian „asabahnya begitu juga, kerana hadith “wala‟ itu satu 
paduan seperti paduan titihan” dan kerana mu‟tiq mengeluarkannya dari kehambaan 
kepada kemerdekaan maka dia menyerupai bapa pada mengeluarkannya dari tidak ada 
kepada ada. 
 

ٌَْها تَ َعًا  ُا اْاُ ْعتِقَةَ َ ا دَاَ ْت َ ٌّةً  ِاْاِوََلٌَِة َعلَ ًُّ اْاعَتٌِقَِة ِ ْ  اانَّ ِب كُ ُّ َ ْ  ٌَُزّوِ ُا َعتٌِقَةَ اْاَ ْلأَِة إذَا  ُِقدَ َوِا َوٌَُزّوِ
ُ َها اْْلَُب ثُّي اْاَ دُّ ثُّي  َِقٌّةُ اْْلَْوِاٌَاِء َعلَى َ ا  ًِ تَْلتٌِ ِِهْي  ِِلَ ا اْاعَتٌِقَةِ . ِاْلِوََلٌَِة َعلَى اْاُ ْعتَقَةِ  َوٌَْكِفً .  ٌََُزّوِ

ًّ  ًِ تَْكِ لَتِِ  َوإِْ  َ ااََف  ًِ ِدٌ َاِ  ِ  َوََل ٌُْعتَ َُل إْذُ  اْاُ ْعتِقَِة  ًِ ذَِاَك  ًِ .  ُكُوُت اْا ِْكِل َكَ ا قَااَ ُ ااّزْلَكِش
 .اْْلََصّحِ، ِْلَنّ ُ ََل ِوََلٌَةَ اََها َوََل إْ  َاَل،  َََل  َائِدَةَ اَ ُ 

1706. Mengahwinkan „atiqah i.e amah yang dimerdekakan bagi seorang 
perempuan apabila tidak kedapatan wali „atiqah itu dari titihan oleh setiap orang yang 
mengahwinkan mu‟tiqahnya selama dia masih hidup, dengan kewalian di atasnya 
kerana mengikutkan kewalian di atas mu‟tiqah itu. Maka mengahwinkan „atiqah itu bapa 
mu‟tiqahnya kemudian datuknya kemudian baki wali-wali di atas apa yang pada 
susunan mereka, dengan redha „atiqah itu. Memada diam anak dara sepertimana 
Zarkasyi katakan didalam Takmilah-nya sekalipun dia menyalahi pada Dibaj-nya. Tidak 
diiktibarkan izin mu‟tiqah pada demikian itu pada yang paling sahih kerana tidak ada 
kewalian baginya dan tidak ada hak menggagahi. Maka tidak ada faedah untuknya. 
 

ُ َها اْ نَُها ثُّي اْ نُ ُ ثُّي أَ ُوَها   َِإذَا َ اتَْت اْاُ ْعتِقَةُ َزّوَا اْاعَتٌِقَةَ َ ْ  اَ ُ اْاَوََلُء َعلَى اْاُ ْعتِقَِة ِ ْ  َعَص َاتَِها،  ٌََُزّوِ
  .َعلَى تَْلتٌِِب َعَص َِة اْاَوََلِء، إْذ تَ َِعٌّةُ اْاِوََلٌَِة اْنقََطعَْت  ِاْاَ ْوتِ 

1707. Maka apabila mu‟tiqah mati mengahwinan „atiqahnya orang yang memiliki 
wala‟ di atas mu‟tiqah itu, daripada „asabah-„asabahnya, maka mengahwinkannya anak 
lelakinya kemudian anak lelaki bagi anak lelakinya kemudian bapanya di atas susunan 
„asabah wala‟ kerana kewalian di atas jalan ikutan terputus dengan mati.  
 

ًُّ َ ْ  ََل  }: اْاَ ْلأَةَ ااّتًِ  ًِ َ َ ّ ِ ِوََلٌَتِِ  ِاَ  َِل  (اْاَ اِكُي  )إْ   ُِقدَ اْاُ ْعتُِ  َوَعَص َتُ ُ َزّوَا  (ثُّي  ) اا ُّْلَطاُ  َوِا
ًّ اَ ُ  ًُّ  ًِ آِ ِل اْاقََ اِء  {َوِا ٌَْس اَ ُ تَْزِوٌُ َها َوإِْ  َلِ ٌَْت َكَ ا ذََكَلهُ ااّلا ِِع  َِإْ  اَْي تَكُْ   ًِ َ َ ّ ِ ِوََلٌَتِِ   َلَ
ٌِْهيْ .َعلَى اْا َائِبِ  ُا اْاَ اِكُي إذَا َعَ َ  اانِّ ٌُب اْاقَِلٌُب َواَْو ُ ْ  ًِلا َواْاُ ْعتُِ  َوَعَص َتُ ُ، ِْلَنّ ُ َ  ٌّ َعلَ .  َوَكذَا ٌَُزّوِ

.  َِإذَا اْ تَنَعُوا ِ ْ  َو َائِِ  َو ّاهُ اْاَ اِكيُ 
1708. (Kemudian) jika tak kedapatan mu‟tiq dan „asabahnya (hakim) 
mengahwinkan perempuan yang berada didalam tempat kekuasannnya kerana khabar 
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“sultan adalah wali orang yang tidak ada wali baginya”. Maka jika dia tidak berada pada 
tempat kekuasaannya tidak boleh dia mengahwinkannya sekalipun dia redha 
sepertimana disebutkan Rafi‟e pada akhir “hukuman ke atas orang yang ghaib”. Begitu 
juga hakim mengahwinkan apabila enggan titihan yang dekat walaupun yang mujbir, 
dan mu‟tiq dan „asabahnya kerana ia hak di atas mereka. Maka bila mereka enggan 
menyempurnakannya hakim menyempurnakannya.  
 

 َِإْ  َكاَ  ثَََلَث َ ّلاٍت َزّوَا اْْلَْ عَدُ  ِنَاًء َعلَى َ ْنيِ . َوََل تَْنتَِقُ  اْاِوََلٌَةُ ِاَْلَْ عَِد إذَا َكاَ  اْاعَْ ُ  دُوَ  ثَََلِث َ ّلاتٍ 
ٌَْ ا ِ  َوَكذَا . َوَهذَا  ٌَِ ْ  اَْي تَْ ِلْب َطاَعاتُ ُ َعلَى َ عَاِصٌِ  َكَ ا ذََكُلوهُ  ًِ ااّشَهادَاتِ . ِوََلٌَِة اْافَاِ ِ  َكَ ا قَااَ ُ ااّش

ٌَتِِ  َوََل ُ َ اِوَي اَ ُ  ًِ اادَّلَ ِة،  َا ُ َواِّ ِ َ َ ا َةَ اْاقَْصِل َوإِْ َلاِ ِ  َوإَِلادَتِِ  تََزوُّ ًّ ٌْ َِة اْاَوِا ُا ِعْندَ َغ ٌَُزّوِ
 .َواْاَ ْ نُونَةَ اْا َاِا َةَ ِعْندَ  َْقِد اْاُ ْ  ِلِ 

1709. Tidak berpindah kewalian itu kepada yang lebih jauh apabila enggan itu 
kurang dari tiga kali. Maka jika ianya tiga kali mengahwinkan yang lebih jauh kerana 
bina di atas bahawa kewalian orang fasik ditegah sepertimana dikatakan dua syeikh. Ini 
pada orang yang tidak menang ketaatannya di atas maksiatnya sepertimana mereka 
sebutkan pada saksian-saksian. Begitu juga dia mengahwinkan ketika wali ghaib 
kepada jarak qasar dan berihram dan hendak mengahwini anak waliannya dan tidak 
ada yang setaraf dengannya pada darjat, dan dia mengahwinkan perempuan gila yang 
baligh di sisi luput mujbirnya. 
 

ُا  ٌَِها اْاَ اِكُي  ًِ أَْ ٌَاٍت  َقَاَ   ُا اْاَ اِكُي  ًِ ُصَوٍل أَتَتْ : َوقَْد َ َ َي  َْعُ ُهْي اْاَ َواِ َي ااّتًِ ٌَُزّوِ  َ ْنظُوَ ةً  *َوٌَُزّوِ
ِ َو َْقدُهُ َونَِكاُ  ُ . تَْ ِكً عُقُودَ َ َواِهلِ  ًّ ٌْ َتُ ُ َ َ ا َةَ قَاِصلِ * َعدَُي اْاَوِا * َوَكذَاك إْغَ اٌء َوَ ْ ٌس َ انٌِي . َوَكذَاك َغ

ٌز َ َي َعْ ِلِ  * أََ ةٌ ِاَ ْ ُ وٍل تََواِلي اْاقَاِدِل  ًَ ِاَكا ِلِ * إْ َلاُ  ُ َوتَعَزُّ .  إْ ََلُي أُّيِ اْافَْلعِ َوِه
1710. Sungguhnya sebahagian mereka menghimpunkan tempat-tempat yang 
mana hakim mengahwinkan padanya didalam beberapa bait maka katanya : hakim 
mengahwinkan pada beberapa keadaan datang ia dalam keadaan dinazamkan, 
menceritakan umpama ia simpulan permata-permata. Tidak ada wali, luputnya, 
nikahnya, seperti itu ghaibnya kepada jarak qasar, begitu juga pitamnya, tahanan yang 
menegah, dan amah bagi orang yang dihijir, menyorok wali yang kuasa, ihramnya, 
berkeras serta enggannya dan islamnya emak anak sedang dia milik kafir. 
 

ِ إذَا دََعْت  َاِا َةٌ َعاقِلَةٌ َلِشٌدَةً َكانَْت أَْو . َوأَْهَ َ  اانّاِظُي تَْزِوٌَج اْاَ ْ نُونَِة اْا َاِا َةِ  ًّ َوإِنَّ ا ٌَْ ُصُ  اْاعَْ ُ  ِ ْ  اْاَوِا
ًُّ ِ ْ  تَْزِوٌِ  ِ  ٌَْلهُ  َلَ ُ ذَِاَك .َ ِفٌَهةً إاَى كُْفٍء َواْ تَنََي اْاَوِا  َواَْو َعٌّنَْت كُفًُؤا َوأََلادَ اْْلَُب أَْو اْاَ دُّ اْاُ ْ  ُِل كُفًُؤا َغ

 . ًِ اْْلََصّحِ، ِْلَنّ ُ أَْكَ ُ  نََظًلا ِ ْنَها

1711. Nazim mengabaikan mengahwinkan perempuan gila yang baligh. 
Hanyalah terhasil enggan pada wali apabila perempuan baligh yang berakal yang cerdik 
atau yang safih menyeru kepada lelaki sepadan dan wali enggan dari 
mengahwinkannya. Kalau anak perempuan menentukan lelaki sepadan dan bapa atau 
datuk hendakkan lelaki sepadan yang lain, maka baginya demikian itu pada yang paling 
sahih kerana dia lebih sempurna tilik fikir dari anak perempuannya. 
 

ْ َ اَع َعلَى ذَِاكَ  َوااتّْصِلٌُح َ ا ٌَْقَطُي  ِااّلْغ َِة  ًِ اانَِّكاحِ َكأُِلٌدُ أَْ  أَْنِكَ ك، َوإِذَا اْنقََ ْت . َوَ َكى اْ ُ  َعِطٌّةَ اإْلِ
.  َوذَِاَك، ِْلَنّ ُ إذَا َصّلَح تََ قّقَْت َلْغ َتُ ُ  ٌَِها  َُل َّ ا تَْكِذُب  ًِ اْنِقَ اِء اْاِعدّةِ . ِعدّتُك نََكْ تُك

1712. Ibnu „Atiyah menghikayatkan ijmak di atas demikian itu. Menjelaskan 
pinangan adalah lafaz yang putus dengan minat pada nikah seperti “aku nak 
mengahwini mu” dan “apabila habis idddah kamu aku kahwini kamu”. Demikian itu 
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kerana apabila dia menjelaskan terpastilah minatnya padanya maka terkadang dia 
berdusta pada habis iddahnya.  
 

 .َوََل ٌَُ وُز تَْعِلٌٌض ِاَلْ ِعٌٍّة، ِْلَنَّها َزْوَ ةٌ أَْو  ًِ َ ْعنَى ااّزْوَ ِة، َوِْلَنَّها َ ْ فُّوةٌ  ِااّطََلِ   َقَْد تَْكِذُب اْنتِقَاً ا
 َوُلّب َلاِغٍب  ٌِك َوَ ْ  ٌَِ دُ ِ ثْلَِك ؟ .أَْنِت َ ِ ٌلَةٌ : َوااتّْعِلٌُض ٌَْ تَِ ُ  ااّلْغ َةَ  ًِ اانَِّكاحِ َوَعدََ َها َكقَْوِاِ  

1713. Tidak harus menyindirkan pinangan kepada perempuan raj‟ie kerana dia 
adalah isteri atau pada makna isteri dan kerana dia bebal dengan talak itu maka 
terkadang dia berdusta kerana marah. Sindiran menanggung minat pada nikah dan 
selainnya seperti katanya “kamu cantik” dan “ramai orang minat pada kamu” dan “siapa 
yang seumpama kamu?”.  
 

َض  ) ٌِْل ااّلْ ِعٌِّة  (َوٌَُ وُز أَْ  ٌُعَّلِ  َ َواٌء َكانَْت ِعدّةَ َو َاٍة أَْي  َائٍِ ،  ِفَْ خٍ ،( ِنَِكاِ َها قَْ َ  اْنِقَ اِء اْاِعدِّة  )ِا َ
. أَْو َطََلٍ  أَْو ِلدٍّة ِاعُُ وِي، اْْلٌَِة َوَِلْنِقَطاعِ َ ْلَطنَِة ااّزْواِ َعْنَها

1714. (Harus menyindir) bagi selain rajie‟yah (dengan mengahwininya 
sebelum habis iddahnya), samaada ianya iddah wafat atau bain, dengan fasakh atau 
talak atau riddah, kerana umum ayat itu dan kerana putus penguasaan suami di 
atasnya. 
 

ٌِْل َصاِ ِب اْاِعدِّة ااِّذي ٌَِ  ُّ اَ ُ نَِكاُ َها  ٌَِها: تَْن ٌِ ٌ  َوأَّ ا . أَّ ا هَُو  ٌََِ  ُّ اَ ُ ااتّْعِلٌُض َوااتّْصِلٌحُ . َهذَا كُلُّ ُ  ًِ َغ
ًٌّ  ِشُْ َهٍة  ًِ اْاِعدِّة  ََ َ لَْت ِ ْن ُ،  َِإّ   َ ْ  ََل ٌَِ  ُّ اَ ُ نَِكاُ َها  ٌَِها َكَ ا اَْو َطلّقََها  َائِنًا أَْو َلْ ِعًٌّا  ََوِطئََها أَْ نَ ِ

ٌَْها ِ ٌنَئِذٍ . ِعدّةَ اْاَ ْ ِ  تُقَدّيُ    .َوََل ٌَِ  ُّ ِاَصاِ ِب ِعدِّة ااشُّْ َهِة أَْ  ٌَْ طُ ََها، ِْلَنّ ُ ََل ٌَُ وُز اَ ُ اْاعَْقدُ َعلَ
1715. Tanbih. Ini semuanya pada selain tuan iddah yang halal dia 
mengahwininya didalam iddah itu. Adapun dia maka halal baginya menyindirkan dan 
menjelaskan. Adapun orang yang tidak halal mengahwininya didalam iddahnya 
sepertimana kalau seorang mentalakkan isterinya sebagai bai‟n maka menyetubuhinya 
lelaki ajnabi dengan syubhah didalam iddah itu maka dia hamil darinya, maka iddah 
kandungan didulukan. Tidak halal bagi tuan iddah syubhah itu meminangnya kerana 
tidak harus dia akad di atasnya ketika itu.  
 

َوِل اْاَ ْذكُوَلِة تَْصِلًٌ ا َوتَْعِلًٌ ا ُ ْكُي اْاِ ْط َِة  ٌَِ ا تَقَدّيَ   .َوُ ْكُي َ َواِب اْاَ ْلأَِة  ًِ ااصُّ

1716. Hukum perkenan perempuan pada rupa-rupa masaalah yang disebutkan 
itu, jelas dan sindir, adalah hukum peminangan pada apa yang telah lalu. 
 

ٌِْلِه ِ ْ  اْاَ اِطِب أَْو  ْعَلاِض  ِِإْذٍ  أَْو َغ َح  ِِإَ ا َتِِ ، إَّل  ِاإْلِ َوٌَْ ُلُي َعلَى َعاِاٍي ِ ْط َةٌ َعلَى ِ ْط ٍَة َ ائَِزٍة ِ ّ ْ  ُصّلِ
 ِ ٌْ  ٌَْ ََل ٌَْ طُُب ااّلُ ُ  َعلَى ِ ْط َِة أَِ ٌِ  َ تّى ٌَتُْلَك اْاَ اِطُب قَْ لَ ُ أَْو  }: َواالّْفظُ ِاْل َُ اِلّيِ . اْاُ ِ ٌِب، ِاَ  َِل ااّش

ٌذَاءِ  {ٌَأْذََ  اَ ُ اْاَ اِطبُ   .َواْاَ ْعنَى  ًِ ذَِاَك َ ا  ٌِِ  ِ ْ  اإْلِ

1717. Haram pinangan di atas pinangan yang harus dari orang yang dijelaskan 
perkenannya melainkan dengan berpaling, dengan izin atau selainnya dari si peminang 
atau yang memperkenankan kerana khabar dua syeikh. Lafaz bagi Bukhari “tidak 
meminang seorang lelaki di atas pinangan saudaranya hingga peminang itu 
meninggalkan sebelumnya atau si peminang itu mengizinkannya”. Hikmah pada 
demikian itu adalah menyakitkan hati. 
 

ٌِْ  ِاُ نَاَكَ ٍة أَْو نَْ ِوَها َكُ عَاَ لٍَة، َوأَْ ذُ ِعْلٍي ِاُ ِلٌِدِه ِاٌَْ ذََل،  َْذًَل  َوٌَِ ُب ِذْكُل عٌُُوِب َ ْ  أُِلٌدَ اْ تَِ اعٌ َعلَ
ِالنِّصٌَ ِة، َ َواٌء اُْ تُِشٌَل ااذّاِكُل  ٌِِ  أَْي ََلز  َِإْ  اْندَ ََي  ِدُونِِ   ِأَْ  اَْي ٌُْ تَْج إاَى ِذْكِلَها أَْو اُْ تٌَِج إاَى ِذْكِل 

ٍء ِ ْ  اْا َْعِض اْْلَ ِل  ًِ ااثّانًِ ًْ ٍء ِ ْنَها  ًِ اْْلَّوِ  َوَش ًْ  . َْعِ َها َ ُلَي ِذْكُل َش
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1718. Wajib menyebutkan „aib orang yang hendak gauli kerana perkahwinan 
atau umpamanya seperti mu‟amalah dan ambilan ilmu, kepada orang yang 
hendakkannya supaya dia berwaspada, sebagi pemberian nasihat samaada yang 
menyebutkan itu diminta nasihat padanya atau tidak. Maka jika tertolak tanpanya 
dengan bahawa tidak perlu menyebutkannya atau perlu kepada menyebutkan 
sebahagiannya haram suatu darinya pada yang pertama dan suatu dari sebahagian lagi 
pada yang kedua. 
 

ٌِْت  َقَاَ  : قَاَ   ًِ ِزٌَادَِة ااّلْوَ ِة  ٌُْلهُ  ًِ َهذَا اْا َ اَقٌَب : َواْاِ ٌ َةُ تُ َاُح ِاِ تِّة أَْ  َاٍب َوذََكَلَها، َوَ َ عََها َغ
ْ ٌَاِء  ًُّ  ًِ اإْلِ إَّل أَْ  ٌَكُوَ  اْاُ تََظاِهُل : َوُ ْ تَْفٍت َو ِْ ٌ  َظاِهٌل َوااظُّْلُي تَْ ِذٌُل ُ ِزٌِ  اْاُ ْنِكِل قَاَ  اْا ََزاِا

 . ِاْاَ ْعِصٌَِة َعاِاً ا ٌُْقتَدَ   ِِ ،  َتُْ نَُي ِغٌ َتُ ُ، ِْلَّ  اانّاَس إذَا اّطلَعُوا َعلَى َزاّتِِ  تََ اَهلُوا  ًِ اْلتَِكاِب ااذّْنبِ 
. اْنتََهى

1719. Katanya dialam Ziadah Raudhah : mengumpat itu diharuskan kerana 
enam sebab dan dia menyebutkannya. Seorang lain menghimpunkannya didalam bait 
ini maka katanya : gelaran dan diminta fatwa dan fasik yang terang-terangan dan zalim 
dan memberi amaran dan menghilangkan mungkar. Kata Ghazali didalam Ihya‟ : 
melainkan bahawa orang yang menunjuk-nunjuk dengan maksiat itu orang alim yang 
dicontohi maka ditegah mengumpatnya kerana manusia apabila memandang 
gelincirannya bermudah-mudah pada mengerjakan dosa. Intaha. 
 

كُ ُّ َكََلٍي ََل ٌُْ دَأُ  ٌِِ   َِ ْ ِد اّاِ  َُهَو  }: َوأُْ َل  قَْ َ  اْاعَْقِد ِاَ  َِل  َو ُّ  ُ ْط َةٌ  َِ ّيِ اْاَ اِء قَْ َ  ِ ْط ٍَة  َِكْ ِلَها،
ٍ . أَْي َعْ  اْا ََلَكةِ  {أَْقَطُي  ًّ ِ أَْو ااّزْواِ أَْو أَْ نَ ِ ًّ ًُّ . َوتَْ ُصُ  اا ُّنّةُ  ِاْاُ ْط َِة قَْ َ  اْاعَْقِد ِ ْ  اْاَوِا َواَْو أَْوَ َب َوِا

ٌَ اِب َواْاقَ ُوِ ، ِْلَنَّها  ٌَْ  اإْلِ اْاعَْقِد  ََ َطَب ااّزْوُا ُ ْط َةً قَِصٌَلةً عُْل ًا  َقَ َِ  َصّح اْاعَْقدُ َ َي اْاُ ْط َِة اْافَاِصلَِة  َ
 ُّ  ٌَُ  َْ  ، ًْ اْاَ ْ يِ، اَِكنَّها ََل تَُ  ُّ ٌَْ  َصََلتَ ِي  َ قَاَ ِة َوَطلَِب اْاَ اِء َوااتٌَّ ُّ َ ةُ اْاقَ ُوِ ،  َََل تَْقَطُي اْاَوََلَء َكاإْلِ ُ قَدِّ

 .تَْلكَُها َكَ ا َصّلَح  ِِ  اْ ُ  ٌُونُسَ 

1720. Sunat khutbah sebelum pinangan dan satu lagi sebelum akad kerana 
khabar “setiap kata-kata yang tidak dimulakan padanya dengan pujian Allah maka ia 
putus” iaitu dari keberkatan. Terhasil sunat dengan khutbah sebelum akad dari wali atau 
suami atau ajnabi. Kalau wali mengijab maka suami berkhutbah dengan kutbah pendek 
pada „uruf lalu dia melafazkan qabul sah akad itu serta khutbah yang menyelangi di 
antara ijab dan qabul itu kerana ia mukaddimah qabul maka ia tidak memutuskan 
turutan sama seperti qamat dan cari air dan tayammum di antara dua sembahyang 
jamak, akan tetapi ianya tidak sunat bahkan sunat meninggalkanya sepertimana 
dijelaskan Ibnu Yunus. 
 

ٌِْ   ) ِاانِّْ  َِة إاَى إْ  َاِلِهّ   ًِ ااتّْزِوٌجِ َوَعدَِ ِ   (َواانَِّ اُء  ) ااثّانًِ  (َو  ). تُْ  َلُ  ( ِْكٌل  ) اْْلَّوُ  .(َعلَى َ ْل َ
ٌٍْض  ( َاْا ِْكُل  ). ََل تُْ  َلُ  (ااثٌُِّّب  )  )َواَْو َك ٌَِلةً َوَ ْ لُوقَةً  ََِل  ََكاَلٍة أَْو َزااَْت  ََِل َوْطٍء َكَ ْقَطٍة أَْو ِ دِّة َ 

أَْي ( إْ  َاُلَها َعلَى اانَِّكاحِ ) أَ ًِ اْْلَِب َوإِْ  َعََل ِعْندَ َعدَِي اْْلَِب أَْو َعدَِي أَْهِلٌّتِِ  ( ِاَْلَِب َواْاَ دِّ ) َوٌَِصحُّ  (ٌَُ وُز 
 ِ ًّ ُ َها أَ ُوَها }: تَْزِوٌُ َها ِاَ  َِل اادّاَلقُْطنِ َ اَ   ِاْاَوْطِء {ااثٌُِّّب أََ  ُّ  ِنَْفِ َها َواْا ِْكُل ٌَُزّوِ ، َوِْلَنَّها اَْي تَُ اِلْس ااّلِ

ًَ َشِدٌدَةُ اْاَ ٌَاءِ   . َِه

1721. (Perempuan-perempuan) dengan nisbah kepada digagahi pada 
mengahwinkannya dan tidaknya (di atas dua bentuk) pertamanya (dara) digagahi dia 
(dan), dan keduanya (janda) tidak digagahi dia. (Maka dara itu) walaupun tua dan yang 
dijadikan tanpa dara atau hilang daranya dengan selain setubuh seperti jatuh atau 
panas haid (harus) dan sah (bagi bapa dan datuk) bapa bagi bapa sekalipun terke 
atas di sisi tidak ada bapa atau tidak ada keahliannya (mengagahinya di atas nikah) 
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iaitu harus mengahwinkannya, kerana khabar Daruqutni “janda itu lebih berhak pada 
dirinya dan dara mengahwinkannya bapanya” dan kerana dia belum biasa dengan lelaki 
dengan setubuh maka dia sangat malu. 
 

ٌِْل إْذنَِها شُُلوطٌ : تَْن ٌِ ٌ  ٌْنَ ُ َعدَاَوةٌ َظاِهَلةٌ : ِاتَْزِوٌجِ اْْلَِب أَْو اْاَ دِّ اْا ِْكَل  ِ َ ٌْنََها َو َ ااثّانًِ . اْْلَّوُ  أَْ  ََل ٌَكُوَ   َ
َ َها ِ ْ  كُْفءٍ :  َ َها  َِ ْهِل ِ ثِْلَها: ااثّاِاُث . أَْ  ٌَُزّوِ أَْ  ََل : اْاَ اِ ُس . أَْ  ٌَكُوَ  ِ ْ  نَْقِد اْا َلَدِ : ااّلا ُِي . أَْ  ٌَُزّوِ

ٌْخٍ َهَليٍ : ااّ اِدُس . ٌَكُوَ  ااّزْوُا ُ ْعِ ًلا  ِاْاَ ْهلِ  َ َها  َِ ْ  تَتََ ّلُل  ُِ عَاَشَلتِِ  َكأَْعَ ى أَْو َش ااّ ا ُِي . أَْ  ََل ٌَُزّوِ
ٌَْها نُ ُكٌ :    َِإّ  ااّزْوَا ٌَْ نَعَُها ِاَكْوِ  اانُّ ُِك َعلَى ااتَّلاِ ً َواََها َغَلٌض  ًِ تَْعِ ٌِ  ،أَْ  ََل ٌَكُوَ  قَْد َوَ َب َعلَ

. قَااَ ُ اْ ُ  اْاِعَ ادِ .  ََلاَءِة ِذّ تَِها
1722. Tanbih : untuk bapa atau datuk mengahwinkan anak dara tanpa izinnya 
ada beberapa syarat. Pertamanya : tidak ada perseteruan yang jelas di antara dara itu 
dan di antaranya. Keduanya : dia mengahwinkannya dengan lelaki sepadan. Ketiganya : 
dia mengahwinkannya dengan mahar seumpama. Keempatnya : ianya dari duit 
tempatan. Kelimanya : suami itu tidak papa dengan maskahwin. Keenamnya : dia tidak 
mengahwinkanya dengan orang yang dia jadi susah sebab bergaul dengannya seperti 
orang buta atau lelaki yang sangat tua. Ketujuhnya : tidak telah wajib nusuk di atasnya 
kerana suami boleh menegahnya kerana keadaan nusuk itu di atas berlambatan dan 
baginya tujuan pada segera membebaskan zimmahnya. Mengatakannya Ibnu „Imad. 
 

ْقدَاِي  َقَْط؟  ٌِِ  َ ا هَُو ُ ْعتَ ٌَل ِاَهذَا  ْذِ  أَْو ِاَ َواِز اإْلِ ٌِْل اإْلِ َوَهْ  َهِذِه ااشُُّلوطُ اْاَ ْذكُوَلةُ شُُلوطٌ ِاِصّ ِة اانَِّكاحِ  ِ َ
ٌَْ  َوِاٌَِّها َعدَاَوةٌ َظاِهَلةٌ َوأَْ  ٌَكُوَ  .َوَ ا هَُو ُ ْعتَ ٌَل ِاذَِاكَ  ٌْنََها َو َ ْذِ  أَْ  ََل ٌَكُوَ   َ ٌِْل اإْلِ ّ ِة  ِ َ   َاْاُ ْعتَ ََلاُت ِالّصِ

ْقدَايِ . ااّزْوُا كُفًُؤا، َوأَْ  ٌَكُوَ  ُ وِ ًلا  َِ اِ  َصدَاقَِها   .َوَ ا َعدَا ذَِاَك شُُلوطٌ ِاَ َواِز اإْلِ
1723. Adakah syarat-syarat ini syarat-syarat sah nikah tanpa izin atau untuk 
harus maju kepadanya sahaja? Padanya apa yang diktibarkan untuk ini dan apa yang 
diiktibarkan untuk itu. Maka yang diiktibarkan untuk sahnya tanpa izin bahawa tidak ada 
di antara si dara dan di antara walinya perseteruan yang zahir, dan bahawa suami itu 
sepadan dan bahawa dia kaya dengan maskahwinnya yang tak bertempoh. Apa yang 
selain itu adalah syarat-syarat untuk harus maju kepadanya.  
 

 ًُّ ًُّ اْاِعَلاقِ ٌَْ  ااّزْواِ اْنتََهى: قَاَ  اْاَوِا ٌْنََها َو َ ًٌْ ا اْنتِفَاُء اْاعَدَاَوِة  َ ْ  َاِل أَ َوإِنَّ ا اَْي . َوٌَْن َِ ً أَْ  ٌُْعتَ ََل  ًِ اإْلِ
ِ اْاُ ْ  ِِل،  َْ  قَْد ٌُقَاُ   ٌُْعتَ َْل ظُُهوُل اْاعَدَاَوِة هُنَا َكَ ا اُْعتُ َِل ثَيّ  ًّ ٌَْ  ااّزْواِ َواْاَوِا إنّ ُ ََل َ اَ ةَ : ِاظُُهوِل اْافَْلِ   َ

َ َها إَّل ِ ّ ْ  ٌَْ ُصُ  اََها ِ ْن ُ َ ظٌّ َوَ ْصلََ ةٌ  ِ ٌَْقتَِ ً أَْ  ََل ٌَُزّوِ ًّ ٌَْ  اْاَوِا ٌْنََها َو َ ِاَ ا قَااَ ُ، ِْلَّ  اْنتِقَاَء اْاعَدَاَوِة  َ
ٌَْها َ َها ِ ْن ُ َكَ ا نَّا .ِاَشفَقَتِِ  َعلَ ُِّل اَِكْ  ٌُْكَلهُ ِاَوِاٌَِّها أَْ  ٌَُزّوِ ٌِْل َ َلٍل  َََل ٌَُؤث  أَّ ا ُ َ ّلدُ َكَلاَهتَِها اَ ُ ِ ْ  َغ
ٌِْ   ًِ اْْلُيِّ   .َعلَ

1724. Kata Wali Iraqi : sayugia diiktibarkan pada menggagahi itu juga ternafi 
perseteruan di antara dia dan di antara bakal suaminya. Intaha. Hanyalah tidak 
diiktibarkan zahir perseteruan disini sepertimana diktibarkan disana kerana jelas beza di 
antara suami dan wali mujbir, bahkan dikatakan : tidak ada hajat kepada apa yang dia 
katakannya kerana ternafi perseteruan di antara si dara dan di antara walinya menuntut 
bahawa walinya tidak mengahwinkan dia melainkan dengan orang yang terhasil 
keuntungan dan maslahat bagi dia darinya kerana kasih sayang walinya kepadanya. 
Adapun semata-mata benci si dara itu kepada bakal suaminya tanpa kemudharatan 
maka tidak berkesan, akan tetapi makruh walinya mengahwinkan dia dengannya 
sepertimana dia naskan didalam al Umm. 
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 َوهَُو َ ْ ُ وٌ  َعلَى اانّْدِب .{َواْا ِْكُل ٌَْ تَأِْ ُلَها أَ ُوَها  }: َوٌَُ  ُّ اْ تِئْذَاُ  اْا ِْكِل إذَا َكانَْت ُ َكلّفَةً ِاَ ِدٌِث ُ ْ ِلٍي 
ٌُْل اْاُ َكلّفَِة  َََل إْذَ  اََها. تََطٌُّ ًا ِاَ اِطِلَها . َوأَّ ا َغ

1725. Sunat minta izin anak dara apabila dia mukallaf kerana hadith muslim 
“dara itu bapanya meminta izinnya”. Ianya ditanggungkan di atas sunat kerana 
mengelokkan hatinya. Adapun yang tidak mukallaf maka tidak ada izin baginya. 
 

ٌَْها .َوٌَُ  ُّ اْ تِْفَهاُي اْاُ َلاِهقَِة َوأَْ  ََل تَُزّوَا ااّصِ ٌَلةُ َ تّى تَْ لُغَ   َواا ُّنّةُ  ًِ اَِلْ تِئْذَاِ  ِاَوِاٌَِّها أَْ  ٌُْلِ َ  إاَ
ٌُْلَها. نِْ َوةً ثِقَاٍت ٌَْنظُْلَ  َ ا  ًِ نَْفِ َها ٌِْ  َغ  .َواْْلُيُّ  ِذَِاَك أَْواَى، ِْلَنَّها تَّطِلُي َعلَى َ ا ََل ٌَّطِلُي َعلَ

1726. Sunat minta izin budak perempuan yang hampir baligh, dan bahawa tidak 
dikahwinkan budak kecil hingga dia baligh. Sunat pada minta izin bagi walinya bahawa 
dia mengutus kepadanya beberapa perempuan yang thiqah melihat apa yang ada 
didalam hatinya. Ibu terutama dengan demikian itu kerana dia nampak apa yang orang 
lain tidak nampak.  
 

ِ ااّ ا ِِ   (تَْزِوٌُ َها  )َوََل ٌَِصحُّ  (ََل ٌَُ وُز  )اْا َاِا َةُ  (َوااثٌُِّّب  ) ًّ َوإِْ  َعادَْت  ََكاَلتَُها إَّل  ِِإْذنَِها ِاَ  َِل اادّاَلقُْطنِ
ِّْلِ ِذيُّ َوقَاَ  {ََل تُْنِكُ وا اْْلٌََاَ ى َ تّى تَْ تَأِْ ُلوهُّ  }: َوَ  َِل  َ َ ٌ  َصِ ٌٌح، َوِْلَنَّها َعَل َْت َ ْقُصودَ : ، َلَواهُ اات

ٌَْل أََ ٍة اَْي تَُزّوْا، َ َواٌء اْ تََ لَْت . اانَِّكاحِ  َََل تُْ  َُل،  ِِ ََلِف اْا ِْكلِ  ٌَْل َ ْ نُونٍَة َوَغ  َِإْ  َكانَْت ااثٌُِّّب َصِ ٌَلةً َغ
 .اْاَوْطَء أَْي َلَ 

1727. (Janda) yang baligh (tak harus) dan tak sah (mengahwinkannya) 
sekalipun kembali daranya, melainkan dengan izinnya kerana khabar Daruqutni yang 
lalu itu dan khabar “jangan kamu kahwinkan janda-janda hinggakan kamu minta izin* 
dari mereka”, meriwayatkannya Turmizi dan katanya : hasan sahih, dan kerana dia tahu 
maksud perkahwinan maka tidak digagahi dia, bersalahan dara. Maka jika janda itu 
budak kecil yang tidak gila dan bukan amah tidak dikahwinkan dia samaada dia 
menanggung persetubuhan atau tidak. 
 

ٌُْل ُ ْعتَ ٍَل  َاْ تَنََي تَْزِوٌُ َها إاَى اْا ُلُووِ (إَّل  َْعدَ  ُلُوِغَها َوإِْذنَِها  ) ُ َها . ، ِْلَّ  إْذَ  ااّصِ ٌَلِة َغ أَّ ا اْاَ ْ نُونَةُ  ٌََُزّوِ
َ َها. اْْلَُب َواْاَ دُّ ِعْندَ َعدَِ ِ  قَْ َ   ُلُوِغَها ِاْلَ ْصلََ ةِ  ًُّ ااّ ٌِِّد ِعْندَ .َوأَّ ا اْْلََ ةُ  َِلَ ٌِِّدَها أَْ  ٌَُزّوِ  َوَكذَا اْاَوِا

 .اْاَ ْصلََ ةِ 

1728. (Melainkan selepas balighnya dan izinnya) kerana izin budak kecil tidak 
diiktibarkan maka tertegah mengahwinkannya hingga baligh. Adapun yang gila maka 
mengahwinkannya bapa dan datuknya di sisi tidak ada bapa sebelum balighnya kerana 
maslahat. Adapun amah maka bagi penghulunya mengahwinkannya. Begitu juga wali 
penghulunya di sisi ada maslahat. 
 

ًَ َكَ ائِِل اْْلَْ َكالِ : تَتِّ ةٌ   َوإِْ  َكاَ  ُ ْقتََ ى .اَْو ُوِطئَْت اْا ِْكُل  ًِ قُ ُِلَها َواَْي تَُزْ   ََكاَلتَُها َكأَْ  َكانَْت َغْوَلاَء  َِه
ٍ َكِقْلٍد َ َي أَّ   ًّ ٌِْل آدَِ  َ اِ  ِ ََل َ ُ، َكَ ا أَّ  قَِ ٌّةَ َكََلِ ِهْي َكذَِاَك إذَا َزااَْت  ِذََكِل َ ٌََواٍ  َغ تَْعِلٌِ ِهْي  ُِ َ اَلَ ِة ااّلِ

ٌَْ ِلّيِ . اْْلَْوَ  َ أَنَّها َكااثٌِّّبِ   ،َواَْو ُ ِلقَْت  ََِل  ََكاَلٍة  َُ ْكُ َها ُ ْكُي اْْلَْ َكاِل َكَ ا َ َكاهُ  ًِ ِزٌَادَِة ااّلْوَ ِة َعْ  ااّص
. َوأَقَّلهُ 

1729. Tatimmah. Kalau disetubuhi anak dara pada qubulnya dan tidak hilang 
daranya seperti bahawa dia ghaura‟* maka dia seperti sekelian dara-dara, sekalipun 
kehendak mengajar mereka biasa dengan lelaki menyalahinya sepertimana bahawa 
kehendak kalam mereka seperti itu apabila ianya hilang dengan zakar haiwan yang 
selain anak adam seperti kera serta bahawa yang paling ada wajah bahawa dia seperti 
janda. Kalau dijadikan dia tanpa dara maka hukumnya hukum dara sepertimana 
dihikayatkan didalam Ziadah Raudhah dari Shaimuri dan dia mengakuinya. 
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ُو َِة .  ََِل ٌَِ ٌ ٍ :  قَاَ  اْ ُ  اْاُ ْقِلي .َوتَُصدُّ  اْاُ َكلّفَةُ  ًِ دَْعَو  اْا ََكاَلِة َوإِْ  َكانَْت  َاِ قَةً  َوَكذَا  ًِ دَْعَو  ااثٌُّ
ٌِْل إْذنَِها نُْطقًا . َوََل تُْ أَُ  اْاَوْطءَ . قَْ َ  اْاعَْقِد َوإِْ  اَْي تَتََزّواْ  َ ِ  ًُّ ُو َةَ  َْعدَ اْاعَْقِد َوقَْد َزّوَ َها اْاَوِا  َِإْ  ادَّعْت ااثٌُّ

 َُهَو اْاُ َصدُّ   ٌَِِ ٌنِِ  ِاَ ا  ًِ تَْصِدٌِقَها ِ ْ  إْ َطاِ  اانَِّكاحِ،  َْ  اَْو َشِهدَْت أَْل َُي نِْ َوٍة ِعْندَ اْاعَْقِد  ِثٌُُو َتَِها اَْي 
، َوإِْ  أَْ تَى اْ ُ   ًُّ وٌَانِ ٌَْ طُْ  ِاَ َواِز إَزااَتَِها  ِأُْص ُيٍ أَْو نَْ ِوِه أَْو أَنَّها ُ ِلقَْت  ِدُونَِها َكَ ا ذََكَلهُ اْاَ اَوْلِديُّ َواالُّ

 .ااّصََلحِ  ِِ ََل ِ ِ 

1730. Dibenarkan perempuan mukallaf pada dakwaan dara sekalipun dia fasik. 
Kata Ibnu Muqri : tanpa sumpah. Begitu juga pada dakwaan janda sebelum akad 
sekalipun dia belum kahwin, dan tidak ditanyakan tentang persetubuhan. Maka jika dia 
mendakwa janda selepas akad walhal walinya mengahwinkan dia tanpa izinnya dengan 
tuturan maka dia yang dibenarkan dengan sumpahnya kerana membenarkannya 
membatalkan nikah, bahkan kalau empat perempuan menyaksikan di sisi akad dengan 
jandanya tidak batal ia kerana harus hilangnya dengan jari atau umpamanya atau 
bahawa dia dijadikan tanpanya sepertimana disebutkan Mawardi dan Ruyani, sekalipun 
Ibnu Sholah memfatwakan yang bersalahan dengannya.  
 

ٌِْ   (َواْاُ َ ّلَ اُت  ) َوُ ثْ ِتَاِت اْاِ ٌَاِل  ٌِِ   ًِ ُ َ ّلَ اِت اانَِّكاحِ :  َْصٌ   ٌُْل : َعلَى قِْ َ  تَْ ِلٌٌي ُ َؤ ّدٌ َوتَْ ِلٌٌي َغ
ِ نَِكاُح اْاِ نٌِِّّة َكَ ا قَااَ ُ اْ ُ   ًّ ٌَْ اِ  اْ تََِلُف اْاِ ْنِس،  َََل ٌَُ وُز ِاْْلدَِ  ُ َؤ ٍّد، َوِ ْ  اْْلَّوِ  َوإِْ  اَْي ٌَْذكُْلهُ ااّش

ِ قَاَ  تَعَااَى  ًّ هَُو ااِّذي َ لَقَكُْي ِ ْ  نَْفٍس َواِ دٍَة َوَ عََ  ِ ْنَها  }: ٌُونَُس َوأَْ تَى  ِِ  اْ ُ  َعْ ِد ااّ ََلِي ِ ََل ًا ِاْلقَُ وِا
. {َزْوَ َها 

1731. Fasal pada perempuan-perempuan yang haram dikahwini yang 
mensabitkan khiar. (Perempuan-perempuan yang haram dikahwini) di atas dua 
bahagian : haram selamanya dan haram tak selamanya. Daripada yang pertama itu 
sekalipun dua syeikh tidak menyebutkan adalah kelainan jenis, maka tidak harus bagi 
anak adam yang lelaki mengahwini perempuan jin sepertimana dikatakan Ibnu Yunus 
dan difatwakan oleh Ibnu Abdussalam, bersalahan Qamuli. Firman Allah taala “Dialah 
yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan darinya pasangannya”. 
 

ِ  ًِ اْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ِة اْْلتٌَِِة َعْ  قُْلٍب  ( ِاانّّاِ  )َواْاُ َؤ ّدُ  ًّ قََلا َةٌ : َواَ ُ ثَََلثَةُ أَْ  َاٍب  (أَْل ََي َعْشَلةَ  )اْاقَْطِع
ٌِ  َعلَى اْاُ َوّ دَِة، أَْي  (َ ْ ٌي  ): َوَلَ اعٌ َوُ َصاَهَلةٌ، َوقَْد  َدَأَ  ِااّ  َِب اْْلَّوِ  َوهَُو اْاقََلا َةُ  ِقَْوِاِ    ِتَْقِدٌِي ااّ ِ

ٌْكُْي أُّ َهاتُكُْي َو َنَاتُكُْي َوأََ َواتُكُْي  }: ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ( ِاانَّ ِب  )ٌَْ ُلْ َ   َ ْت َعلَ اْْلٌَةَ،   {ُ ّلِ
1732. Yang selamanya (dengan nas) yang putus pada ayat yang mulia yang 
datang sebentar tadi (empat belas). Baginya tiga sebab : kerabat dan susuan dan 
semendaan. Sungguhnya dia mula dengan sebab pertama iaitu kerabat dengan katanya 
: (tujuh orang) iaitu haram mereka itu (dengan titihan) kerana firman Allah taala 
“diharamkan ke atas kamu emak-emak kamu dan anak-anak perempuan kamu dan 
saudara-saudara perempan kamu. . .”.  
 

اْْلَّوُ  تَْ ُلُي نَِ اُء اْاقََلا َِة إَّل َ ْ  دََ لَْت تَْ َت َواَِد اْاعُُ وَ ِة أَْو َواَِد : َوِاَ ا ٌَْ ُلُي  ِاانَّ ِب َوااّلَ اعِ َ ا َِطاِ  
َوااثّانًِ ٌَْ ُلُي َعلَى ااّلُ ِ  أُُصواُ ُ َو ُُصواُ ُ َو ُُصوُ  أَّوِ  أُُصوِاِ ، َوأَّوُ   َْصٍ  ِ ْ  كُّ ِ أَْصٍ   َْعدَ . اْاُ ُؤواَةِ 

 َاْْلُُصوُ  اْْلُّ َهاُت َواْافُُصوُ  اْا َنَاُت، َو ُُصوُ  أَّوِ  اْْلُُصوِ  اْْلََ َواُت َو َنَاُت اْْلَخِ َو َنَاُت اْْلُْ ِت، . اْْلَْصِ  اْْلَّو ِ 
ٌَ اِزِه  .َوأَّوُ   َْصٍ  ِ ْ  كُّ ِ أَْصٍ   َْعدَ اْْلَْصِ  اْْلَّوُ  اْاعَّ اُت َواْاَ اََلتُ  ًُّ إِلِ َوااّ ا ِطُ اْْلَّوُ  أَْلَ ُح َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع

نَاِث،  ِِ ََلِف ااثّانًِ ِ  َعلَى اإْلِ  .َونَّصِ

1733. Bagi apa yang haram dengan titihan dan susuan ada dua dhabit : 

 Pertamanya perempuan-perempuan kerabat melainkan orang yang masuk 
dibawah status anak bapa saudara atau anak bapa saudara sebelah emak.  
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 Keduanya : haram di atas lelaki oleh asal-asalnya dan fasal-fasalnya dan fasal 
bagi yang pertama daripada asal-asalnya, dan fasal yang pertama dari setiap asal 
selepas asal yang pertama. Maka asal-asal adalah emak-emak, dan fasal-fasal adalah 
anak-anak perempuan, dan fasal-fasal yang pertama dari asal-asal adalah sudara-
saudara perempuan dan anak-anak perempuan saudara perempuan, dan fasal yang 
pertama dari setiap asal selepas asal yang pertama adalah emak saudara belah bapa 
dan emak saudara belah emak.  
Dhabit pertama itu lebih rajih sepertimana dikatakan Rafi‟e kerana ringkasnya dan 
kerana ia menjurus kepada perempuan-perempuan, bersalahan dengan yang kedua. 
 

(  ًَ ٌَْها (اْْلُيُّ  )أَْي ااّ ْ ُي ِ ْ  اانَّ ِب اْْلَّوِ  ِ ْنَها  (َوِه َوَ ا ِطُ اْْلُّيِ .  َوَكذَا ٌُقَدُّل  ًِ اْا َاقًِ.أَْي ٌَْ ُلُي اْاعَْقدُ َعلَ
ًَ أُ ُّك َ ِقٌقَةً، أَْو َواَدَْت َ ْ  َواَدَك، ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى َكأُّيِ اْْلَِب  ًَ كُ ُّ َ ْ  َواَدَتْك  َِه َوأَّيِ اْْلُّيِ  (َوإِْ  َعلَْت  )ِه

ًَ أُ ُّك َ َ اًزا ٌِْلَها. َكذَِاَك،  َِه ٌَْها نََ  ُك  َِواِ َطٍة أَْو  ِ َ  .َوإِْ  ِشئْت قُْلت كُ ُّ أُْنثَى ٌَْنتَِهً إاَ

1734. (Ianya) iaitu tujuh orang dari titihan, yang pertama darinya (emak), iaitu 
haram akad di atasnya. Beginilah ditakdirkan pada yang tinggal lagi. Dhabit emak itu 
adalah setiap orang yang melahirkan kamu maka dia emak kamu yang sebenar, atau 
melahirkan orang yang melahirkan kamu, lelaki adalah dia atau perempuan seperti 
emak bapa (sekalipun terke atas) dan emak emak seperti demikian itu juga, maka dia 
emak kamu di atas jalan majaz. Jika kamu hendak kamu katakan : setiap perempuan 
yang sampai kepadanya titihan kamu, dengan perantaraan atau tanpanya. 
 

َوَ ا ِطَُها كُ ُّ َ ْ  َواَْدتَها  َ ِْنتُك َ ِقٌقَةً، أَْو َواَْدَت َ ْ  َواَدََها، ذََكًلا َكاَ  أَْو أُْنثَى َك ِْنِت . (اْا ِْنُت  )ااثّانًِ  (و  )
ٌْك نََ  َُها  ِاْاِوََلدَِة : َوإِْ  ِشئْت قُْلت .  َ ِْنتُك َ َ اًزا (َوإِْ  َ فَلَْت  )اْ ٍ  َوإِْ  نََزَ  َو ِْنِت  ِْنٍت  كُ ُّ أُْنثَى ٌَْنتَِهً إاَ
ٌِْلَها .  َِواِ َطٍة أَْو  ِ َ

1735. Keduanya (anak perempuan). Dhabitnya setiap perempuan yang kamu 
lahirkan maka dia anak perempuan kamu pada hakikatnya, atau kamu lahirkan orang 
yang melahirkannya, lelaki adalah dia atau perempuan seperti anak perempuan bagi 
anak lelaki sekalipun dia terkebawah dan anak perempuan bagi anak perempuan 
(sekalipun dia terkebawah) maka dia anak perempuan kamu di atas jalan majaz. Jika 
kamu hendak kamu katakan : setiap perempuan yang sampai kepada kamu titihannya 
dengan kelahiran dengan perantaraan atau tanpanya. 
 

 . َوَ ا ِطَُها كُ ُّ َ ْ  َواَدََها أَ ََواك أَْو أََ دُهَُ ا،  َأُْ تُك.(اْْلُْ ُت  )ااثّاِاُث  (و  )

1736. Ketiganya (saudara perempuan). Dhabitnya setiap perempuan yang 
dilahirkan oleh dua ibu bapa kamu atau seorang dari keduanya, maka dia saudara 
perempuan kamu.  
 

ك  ََ ااَتُك َ َ اًزا(. اْاَ ااَةُ ) ااّلا ُِي  (و) . َوَ ا ِطَُها كُ ُّ أُْ ِت أُْنثَى َواَدَتْك  ََ ااَتُك َ ِقٌقَةً أَْو  َِواِ َطٍة َكَ ااَِة أُّ ِ
َل اْاَ ااَةَ َعْ  اْاعَّ ِة ِاٌَكُوَ  َعلَى : تَْن ٌِ ٌ  .َوقَْد تَكُوُ  اْاَ ااَةُ ِ ْ  ِ َهِة اْْلَِب َكأُْ ِت أُّيِ اْْلَبِ  َكاَ  اْْلَْواَى أَْ  ٌَُؤّ ِ

 .تَْلتٌِِب اْْلٌَةِ 

1737. Keempatnya (khalah i.e emak saudara belah emak). Dhabitnya setiap 
saudara perempuan bagi perempuan yang melahirkan kamu, maka dia khalah kamu 
yang sebenar atau dengan perantaraan seperti khalah emak kamu maka dia khalah 
kamu di atas jalan majaz. Terkadang adalah khalah itu dari pihak bapa seperti saudara 
perempuan emak bapa. Tanbih adalah yang terutama mentakhirkan khalah dari „ammah 
i.e emak saudara belah emak supaya ia di atas susunan ayat tersebut. 
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َوَ ا ِطَُها كُ ُّ أُْ ِت ذََكٍل َواَدَك  ََِل َواِ َطٍة  َعَّ تُك َ ِقٌقَةً، أَْو  َِواِ َطٍة َكعَّ ِة أَ ٌِك . (اْاعَّ ةُ  )اْاَ اِ ُس  (و  )
 .َوقَْد تَكُوُ  اْاعَّ ةُ ِ ْ  ِ َهِة اْْلُّيِ َكأُْ ِت أَ ًِ اْْلُيِّ  . َعَّ تُك َ َ اًزا

1738. Kelimanya („ammah). Dhabitnya setiap saudara perempuan bagi lelaki 
yang melahirkan kamu tanpa perantaraan maka dia „ammah kamu yang sebenar atau 
dengan perantaraan seperti „ammah bagi bapa kamu maka dia „ammah kamu di atas 
jalan majaz. Terkadang „ammah itu dari pihak emak seperti saudara perempuan bapa 
emak kamu. 
 

. ِ ْ  َ ِ ٌيِ اْاِ َهاِت، َو َنَاُت أَْوََلِدِهَ ا َوإِْ  َ فَْل َ  ( ِْنُت اْْلَخِ َو ِْنُت اْْلُْ ِت  )ااّ اِدُس َوااّ ا ُِي  (و  )
1739. Keenam dan ketujuhnya (anak perempuan suadara lelaki dan ana 
perempuan saudara perempuan) dari semua pihak, dan anak-anak perempuan bagi 
anak-anak kedua mereka sekalipun mereka terkebawah. 
 

ُِّفَ  أَنَّها ِ ْ  َ ائِِ  أُّيٍ ََل تَِ  ُّ اَ ُ، : تَْن ٌِ ٌ  عُِلَي ِ ْ  َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَّ  اْا ِْنَت اْاَ ْ لُوقَةَ ِ ْ  َ اِء ِزنَاهُ َ َواٌء اُت
ٌِْلِه َعْنَها،  َََل تُ َعَّض  نَا  ِدَِاٌِ  اْنتِفَاِء َ ائِِل أَْ َكاِي اانَّ ِب ِ ْ  إْلٍث َوَغ ِْلَنَّها أَْ نَ ٌِّةٌ إْذ ََل ُ ْلَ ةَ ِاَ اِء ااّزِ

 ًُّ ْلِث إْ َ اعٌ َكَ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع َواَِكْ  ٌُْكَلهُ نَِكاُ َها ُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف : اْْلَْ َكاُي َكَ ا ٌَقُوُ  اْاُ َ اِاُف،  َِإّ  َ ْنَي اإْلِ
 .َواَْو أَْلَ عَْت اْاَ ْلأَةُ  ِلَ َِ  ااّزانًِ َصِ ٌَلةً  ََك ِْنتِِ  قَااَ ُ اْاُ تََواًِّ. َ ْ  َ ّلَ َها

1740. Tanbih. Diketahui dari kalam musannif bahawa anak perempuan seorang 
yang jadi dari air zinanya, samaada disepakatkan bahawa ia dari airnya atau tidak, 
adalah halal baginya, kerana dia perempuan ajnabi kerana tidak ada kehormatan bagi 
air zina dengan dalil ternafi sekelian hukum-hukum titihan darinya, daripada pusaka dan 
selainnya, maka tidak disetengah-setengahkan hukum-hukum sepertimana kata orang 
yang menyalahi, maka tegahan pusaka itu diijmakkan sepertimana kata Rafi‟e. Akan 
tetapi makruh mengahwininya kerana keluar dari khilaf orang yang mengharamkannya. 
Kalau seorang perempuan menyusukan budak kecil dengan susu penzina maka dia 
seperti anak perempuannya. Mengatakannya Mutawalli. 
 

ْ َ اعِ َكَ ا أَْ َ عُوا َعلَى أَنّ ُ ٌَِلثَُها  َواْافَْلُ  أَّ  .َوٌَْ ُلُي َعلَى اْاَ ْلأَِة َوَعلَى َ ائِِل َ َ اِلِ َها َواَدَُها ِ ْ  ِزنًا  ِاإْلِ
 .اَِلْ َ  َكاْاعُْ ِو ِ ْنَها َواْنفََصَ  ِ ْنَها إْنَ انًا، َوََل َكذَِاَك اانُّْطفَةُ ااّتًِ ُ ِلقَْت ِ ْنَها اْا ِْنُت  ِاانِّْ  َِة إاَى اْْلَبِ 

1741. Haram ditas seorang perempuan dan di atas sekelian mahram-
mahramnya oleh anak lelakinya yang dari zina dengan ijmak sepertimana mereka ijmak 
di atas bahawa dia mewarisinya. Bezanya bahawa anak lelaki itu seperti satu anggota 
darinya dan tercerai darinya sebagai manusia, dan tidak seperti demikian itu air mani 
yang dijadikan anak perempuan darinya dengan nisbah kepada bapanya. 
 

َواثْنَاِ   ِااّلَ اعِ َوهَُ ا اْْلُيُّ اْاُ ْلِ عَةُ َواْْلُْ ُت ِ ْ   ): ثُّي َشَلَع  ًِ ااّ  َِب ااثّانًِ َوهَُو ااّلَ اعُ  ِقَْوِاِ  
  ََ ْ  اْلتََ َي ِ ْ  اْ َلأٍَة .{َوأُّ َهاتُكُْي ااَّلتًِ أَْلَ ْعنَكُْي َوأََ َواتُكُْي ِ ْ  ااّلَ اَعِة } : ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (ااّلَ اعِ 

.  َصاَلْت  َنَاتَُها اْاَ ْوُ ودَاُت قَْ لَ ُ َواْاَ اِدثَاُت  َْعدَهُ أََ َواٍت اَ ُ 
1742. Dia masuk pada sebab kedua iaitu susuan dengan katanya (Dua orang 
dengan susuan. Keduanya adalah emak yang menyusukan dan saudara 
perempuan dari susuan) kerana firman Allah taala “dan emak-emak kamu yang 
menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan kamu dari susuan”. Maka siapa 
menyusu dari seorang perempuan jadilah anak-anak perempuannya yang ujud sebelum 
susuan itu dan yang baru selepasnya sebagai saudara-saudara perempuannya. 
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ًَ ااّتًِ اْلتََ عَْت  َوإِنَّ ا ذََكْلُت ذَِاَك َ َي ُوُ وِ ِ ، ِْلَّ  َكثًٌِلا ِ ْ  َ َهلَِة اْاعََواّي ٌَظُنُّوَ  أَّ  اْْلُْ َت ِ ْ  ااّلَ اعِ ِه
ٌِْلَها َوٌَْ أَاُوَ  َعْن ُ َكثًٌِلا . َ عَ ُ دُوَ  َغ

1743. Aku hanya sebutkan demikian itu serta jelasnya kerana ramai dari orang-
orang awam yang jahil menyangkakan bahawa saudara perempuan dari susuan adalah 
perempuan yang menyusu bersamanya, tidak selainnya, dan mereka bertanya ramai 
orang tentangnya.  
 

 َُ ْلِ عَتُك َوَ ْ  أَْلَ ْعتَها أَْو َواَْدتَها أَْو َواَدَْت أَ ًا ِ ْ  َلَ اعٍ َوهَُو اْافَْ ُ  أَْو أَْلَ عَتْ ُ أَْو أَْلَ عَْت َ ْ  َواَدَك 
ٌِْلَها أَيُّ َلَ اعٍ  ًَ ِ ْ  ااّ ْ يِ  ِااّلَ اعِ  َِ ا ذََكلَ .  َِواِ َطٍة أَْو َغ  .َوقِْس َعلَى ذَِاَك اْا َاقِ

1744. Maka perempuan yang menyusukan kamu dan perempuan yang 
menyusukannya atau melahirkannya atau melahirkan bapa susuan iaitu yang mana dia 
lelaki halal bagi ibu susuan, atau menyusukannya atau menyusukan orang yang 
melahirkan kamu dengan perantaraan atau tanpanya adalah emak susuan. Kiaskan di 
atas demikian itu baki tujuh orang yang haram dengan susuan dengan apa yang 
disebutkan itu. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  . {ِ ْ  اانَّ ِب  }:  َو ًِ ِلَواٌٍَة ،{ٌَْ ُلُي ِ ْ  ااّلَ اعِ َ ا ٌَْ ُلُي ِ ْ  اْاِوََلدَِة  }: ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
ُ وا ِ ْ  ااّلَ اعِ َ ا ٌَْ ُلُي ِ ْ  اانَّ ِب  }: َو ًِ أُْ َل    .{َ ّلِ

1745. kerana sabda nabi s.a.w.m “haram kerana susuan apa yang haram kerana 
kelahiran”, dan pada satu riwayat “dari titihan”. Pada satu riwayat yang lain 
“haramkanlah dari susuan apa yang haram dari titihan”.  
 

ٌْك، ِْلَنَّها أُ ُّك أَْو َ ْوطُوَءةُ أَ ٌِك، َوََل  َ ْت َعلَ ٌْك ُ ْلِ عَةُ أَِ ٌك أَْو أُْ تِك، َواَْو َكانَْت أُّي نََ ٍب ُ ّلِ َوََل ٌَْ ُلُي َعلَ
ٌْك، ِْلَنَّها  ِْنتُك أَْو َ ْوطُوَءةُ اْ نِك، َوََل أُيُّ  َ ْت َعلَ ُ ْلِ عَةُ نَا ِلَتِك َوهَُو َواَدُ اْاَواَِد، َواَْو َكانَْت أُّي نََ ٍب ُ ّلِ
َها َو ِْنتَُها ٌْك أُ ُّ  .ُ ْلِ عَِة َواَِدك َوََل  ِْنُت اْاُ ْلِ عَِة، َواَْو َكانَْت اْاُ ْلِ عَةُ أُّي نََ ٍب َكانَْت َ ْوطُوَءتَك  ٌََْ ُلُي َعلَ

1746. Tidak haram di atas kamu ibu susu saudara lelaki dan saudara perempuan 
kamu. Kalau dia emak titihan haram dia di atas kamu kerana dia emak kamu atau 
perempuan setubuhan bapa kamu. Tidak haram ibu susu cucu kamu iaitu anak bagi 
anak kamu, kalau dia ibu titihan diharamkan dia di atas kamu kerana dia anak 
perempuan kamu atau perempuan setubuhan anak lelaki kamu. Tidak haram emak ibu 
susu anak kamu dan tidak anak perempuan ibu susunya. Kalau ibu susu itu emak titihan 
adalah dia perempuan setubuhan kamu, maka haram di atas kamu emaknya dan anak 
perempuannya. 
 

ٌَْ ُلُي ِ ْ  ااّلَ اعِ :  ََهِذِه اْْلَْل َعَةُ ٌَْ ُلْ َ   ًِ اانَّ ِب َوََل ٌَْ ُلْ َ   ًِ ااّلَ اعِ  َاْ تَثْنَاَها  َْعُ ُهْي ِ ْ  قَاِعدٍَة 
َ ا ٌَْ ُلُي ِ ْ  اانَّ ِب َواْاُ َ قِّقُوَ  َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة َعلَى أَنَّها ََل تُْ تَثْنَى ِاعَدَِي دُُ وِاَها  ًِ اْاقَاِعدَِة، ِْلَنُّهّ  إنَّ ا 

  .ٌَْ ُلْ َ   ًِ اانَّ ِب ِاَ ْعنًى اَْي ٌُوَ ْد  ٌََِهّ   ًِ ااّلَ اعِ َكَ ا قَّلْلت 
1747. Maka empat ini haram pada titihan dan tidak haram pada susuan. Maka 
sebahagian mereka mengecualikannya dari kaedah “haram dari susuan apa yang 
haram dari titihan”. Para muhakkik sepertimana didalam Raudhah berjalan di atas 
bahawa ia tidak dikecualikan kerana tidak masuknya pada kaedah itu, kerana mereka 
itu hanyalah haram pada titihan kerana ada makna yang tidak didapati pada mereka 
pada susuan sepertimana aku telah tetapkan.  
 

،  ََِلَِ ٌِ  نَِكاُ َها، ٌٍْد أٌَخ ِْلٍَب َوأُْ ٌت ِْلُّيٍ ٌْك أُْ ُت أَِ ٌك، َ َواٌء َكانَْت ِ ْ  نََ ٍب َكأَْ  َكاَ  ِاَز أَْي ِ ْ   َوََل ٌَْ ُلُي َعلَ
ٌْدًا َوَصِ ٌَلةً أَْ نَ ٌِّةً ِ ْن ُ،  ََِلَِ ٌِ  ِْلَ ٌِِ  نَِكاُ َها، َوَ َواٌء أََكانَْت اْْلُْ ُت أُْ َت أَِ ٌك  َلَ اعٍ َكأَْ  تُْلِ ُي اْ َلأَةٌ َز
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ك ِْلَ ٌِ ِ  ِ  َكَ ا َ ثّْلنَا أَْي أُْ َت أَِ ٌك ِْلُّ ِ ك  َلََك . ِْلَ ٌِك ِْلُّ ِ ٌِْل أُّ ِ ِ ثَااُ ُ  ًِ اانَّ ِب أَْ  ٌَكُوَ  ِْلَ ًِ أَِ ٌك  ِْنٌت ِ ْ  َغ
ك  َلََك نَِكاُ َها  .نَِكاُ َها، َو ًِ ااّلَ اعِ أَْ  تَْلتَِ َي َصِ ٌَلةٌ  ِلَ َِ  أَ ًِ أَِ ٌك ِْلُّ ِ

1748. Tidak haram di atas kamu saudara perempuan bagi saudara lelaki kamu, 
samaada dia dari titihan seperti bahawa Zaid punya saudara lelaki dari dan saudara 
perempuan dari ibu, maka boleh saudara lelakinya mengahwini saudara perempuannya. 
Atau dari susuan seperti seorang perempuan menyusukan Zaid dan budak perempuan 
kecil yang ajnabi dari Zaid maka bagi saudara lelaki Zaid mengahwininya. Samaada 
saudara perempuan itu saudara perempuan bagi saudara lelaki kamu dari bapa kamu 
dan ibunya sepertimana kami contohkan atau saudara perempuan bagi saudara lelaki 
kamu dari ibu kamu dan bapanya. Contohnya pada titihan bahawa bapa saudara lelaki 
kamu punya anak perempuan dari selain emak kamu maka boleh kamu 
mengahwininya, dan pada susuan bahawa budak perempuan kecil menyusu dengan 
susu bapa saudara lelaki kamu dari emak kamu maka boleh kamu mengahwininya.  
 

ًَ أُيُّ ااّزْوَ ِة  ): ثُّي َشَلَع  ًِ ااّ  َِب ااثّاِاِث َوهَُو اْاُ َصاَهَلةُ  ِقَْوِاِ    َِواِ َطٍة أَْو  (َوأَْل ٌَي  ِاْاُ َصاَهَلِة َوِه
ْطََلِ  قَْوا  تَعَااَى  ٌِْلَها ِ ْ  نََ ٍب أَْو َلَ اعٍ، َ َواٌء أَدََ َ   َِها أَْي ََل، إِلِ  . {َوأُّ َهاُت نَِ ائِكُْي  }:  ِ َ

1749. Kemudian dia masuk pada sebab ketiga iaitu semendaan denGan katanya 
(empat dengan semendaan iaitu emak isteri) dengan perantaraan atau tanpanya, 
dari titihan atau susuan, samaada dia setubuh dengannya atau tidak kerana itlak firman 
Allah taala “dan emak isteri-isteri kamu”.  
 

ْطََلِ  قَْوا  تَعَااَى  (َوااّل ٌِ َةُ إذَا دََ َ   ِاْْلُّيِ  ) َوَل َائِ ُكُْي ااَّلتًِ  ًِ ُ ُ وِلكُْي ِ ْ   }:  ِعَْقٍد َصِ ٌحٍ أَْو  َاِ ٍد، إِلِ
ٌْكُْي . نَِ ائِكُْي ااَّلتًِ دََ ْلتُْي  ِِه ّ  َوِذْكُل اْاُ ُ وِل َ َلَا َ ْ َلَا اْا َاِاِب . { َِإْ  اَْي تَكُونُوا دََ ْلتُْي  ِِهّ   َََل ُ نَاَح َعلَ

 . َََل َ ْفُهوَي اَ ُ 

1750. (dan anak tiri apabila dia setubuh dengan emaknya) dengan akad yang 
sah atau yang fasid kerana itlak firman Allah taala “dan anak-anak tiri kamu yang pada 
ribaan kamu dari isteri kamu yang kamu setubuhi mereka. Maka jika kamu belum 
setubuh mereka maka tidak ada salah di atas kamu”. Menyebutkan ribaan di atas 
kebiasaan maka tidak ada mafhum baginya.  
 

فَاِت  ًَ َوأُّ َهاُت نَِ ائِكُْي َ َي أَّ  ااّصِ  َِإْ  قٌَِ  ِاَي أُِعٌدَ اْاَوْصُف إاَى اْاُ ْ لَِة ااثّانٌَِِة َواَْي ٌُعَْد إاَى اْاُ ْ لَِة اْْلُواَى َوِه
، َونَِ ائِكُْي اْْلَّوُ  َ ْ ُلوٌل  َعِقَب اْاُ َ ِ  تَعُودُ إاَى اْاَ ِ ٌيِ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  نَِ ائِكُْي ااثّانًِ َ ْ ُلوٌل  َِ ْلِف اْاَ ّلِ

تْ َاعُ َوٌَتَعٌَُّ  اْاقَْطيُ   . ِاْاُ َ اِف، َوإِذَا اْ تَلََف اْاعَاِ ُ  اَْي ٌَُ ْز اإْلِ

1751. Maka jika dikatakan : kenapa dikembalikan sifat itu kepada jumlah kedua 
dan tidak dikembalikan ia kepada jumlah pertama iaitu “  serta bahawa sifat ”أمهات نسائيم
yang mengiringi jumlah-jumlah kembali kepada kesemuanya! Aku jawab dengan 
bahawa “نسائيم” yang kedua dijarkan dengan huruf jar dan “نسائيم” yang pertama dijarkan 
dengan mudhaf. Apabila berlainan „amil tidak harus ikutan i‟rab dan tertentu putus. 
 

،  َلَْو َ اتَْت قَْ َ  : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْلِه أَنّ ُ ٌُْعتَ َُل  ًِ اادُُّ وِ  أَْ  ٌَقََي  ًِ َ ٌَاِة اْْلُّيِ ٌْخِ أَ ًِ َ اِ ٍد َوَغ قَِ ٌّةُ َكََلِي ااّش
 ًُّ وٌَانِ  .اادُُّ وِ  َوَوِطئََها  َْعدَ َ ْوتَِها اَْي تَْ ُلْي  ِْنتَُها، ِْلَّ  ذَِاَك ََل ٌَُ ّ ى دُُ وًَل َوإِْ  تََلدّدَ  ٌِِ  االُّ

1752. Tanbih. Kehendak kalam syeikh Abu Hamid dan selainnya bahawa 
diiktibarkan pada setubuh itu bahawa ia jatuh pada masa hidup si ibu. Maka kalau si ibu 
mati sebelum setubuh dan si suami menyetubuhinya selepas matinya tidak haram anak 
perempuannya, kerana demikian itu tidak dinamakan setubuh sekalipun Ruyani 
berbelah bagi padanya. 
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ِاَي اَْي ٌَْعتَ ُِلوا اادُُّ وَ   ًِ تَْ ِلٌِي اْْلُُصوِ  َواْعتَ ُِلوا  ًِ تَْ ِلٌِي اْا ِْنِت اادُُّ وَ ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  ااّلُ َ  :  َِإْ  قٌَِ  
َ ْت  ِاْاعَْقِد ِاٌَْ ُهَ  ذَِاَك  ِِ ََلِف  ِْنتَِها َها َعِقَب اْاعَْقِد ِاتَْلتٌِِب أُُ وِلِه،  َُ ّلِ . ٌُْ تَلَى َعادَةً  ُِ َكااََ ِة أُّ ِ

1753. Maka jika dikatakan : kenapa mereka tidak iktibarkan setubuh itu pada 
mengharamkan asal dan mereka iktibarkan setubuh pada mengharamkan anak 
perempuan? Aku jawab dengan bahawa lelaki dibala pada adatnya dengan bercakap-
cakap dengan emak isterinya mengiringi akad untuk dia menyusun urusannya maka 
diharamkan dia dengan akad supaya mudah demikian itu, bersalahan anak 
perempuannya. 
 

َي  ِاْاعَْقِد  َََل  ُدّ  ٌِِ  ِ ْ  ِصّ ِة اْاعَْقدِ : تَْن ٌِ ٌ   َي  ِاْاَوْطِء ََل ٌُْعتَ َُل  ٌِِ  ِصّ ةُ اْاعَْقِد َكااّل ٌِ َِة، َوَ ْ  ُ ّلِ  .َ ْ  ُ ّلِ
َي  ِاْاَوْطِء  ٌِِ  ََل  ِاْاعَْقدِ  . نَعَْي، اَْو َوِطَ   ًِ اْاعَْقِد اْافَاِ ِد ُ ّلِ

1754. Tanbih. Orang yang diharamkan dengan setubuh tidak diiktibarkan 
padanya sah akad seperti anak tiri, dan orang yang diharamkan dengan akad tidak 
dapat tidak padanya dari sah akad. Na‟am, kalau dia disetubuh didalam akad yang fasid 
diharamkan dia dengan setubuh padanya, bukan dengan akad. 
 

ااّل ٌِ َةُ  ِْنُت ااّزْوَ ِة َو َنَاتَُها َو ِْنُت اْ ِ  ااّزْوَ ِة َو َنَاتَُها ذََكَلهُ اْاَ اَوْلِديُّ  ًِ تَْفِ ٌِلِه، َوِ ْ  َهذَا ٌُْعلَُي :  َائِدَةٌ 
ًَ َ ْ أَاَةٌ نَِفٌَ ةٌ ٌَقَُي اا َُّؤاُ  َعْنَها َكثًٌِلا. تَْ ِلٌُي  ِْنِت ااّل ٌِ َِة َو ِْنِت ااّل ٌِِب، ِْلَنَّها ِ ْ   َنَاِت أَْوََلِد َزْوَ تِ ِ    .َوِه

1755. Faedah. Rabibah i.e anak perempuan tiri itu anak perempuan isteri dan 
anak perempuannya dan anak perempuan bagi anak lelaki isteri dan anak 
perempuannya. Menyebutkannya Mawardi didalam tafsirnya. Dari ini diketahui 
pengharaman anak perempuan rabibah itu dan anak perempuan rabbib, kerana dia 
daripada anak-anak perempuan bagi anak-anak isterinya. Ianya masaalah yang mahal 
yang banyak pertanyaan tentangnya. 
 

ْ َ اعِ  ًَ َعلَى آ َائِِ  تَْ ِلًٌ ا ُ َؤ ّدًا  ِاإْلِ َ ْت ِه ٌِْ  أُّ َهاتَُها َو َنَاتَُها َوُ ّلِ َي َعلَ  .َوكُ ُّ َ ْ  َوِطَ  اْ َلأَةً  ِِ ْلِك ٌَِ ٌٍ  ُ ّلِ
 ًَ ٌِْ  أُّ َهاتَُها َو َنَاتَُها َوتَْ ُلُي ِه َوَكذَا اْاَ ْوطُوَءةُ اْاَ ٌّةُ  ِشُْ َهٍة  ًِ َ قِِّ  َكأَْ  َظنَّها َزْوَ تَ ُ أَْو أََ تَ ُ، ٌَْ ُلُي َعلَ

.  َعلَى آ َائِِ  َوأَْ نَائِِ  َكَ ا ٌَثْ ُُت  ًِ َهذَا اْاَوْطِء اانَّ ُب، َوٌُوِ ُب اْاِعدّةَ 
 

1756. Setiap lelaki yang menyetubuhi seorang perempuan dengan milik tangan 
kanan diharamkan ke atasnya emak-emak perempuan itu dan anak-anak 
perempuannya, dan haram dia ke atas bapa-bapa lelaki itu sebagai haram yang selam-
lama dengan ijmak. Begitu juga perempuan hidup yang disetubuhi dengan syubhah 
pada hak si lelaki seperti bahawa dia sangkakannya isterinya atu amahnya, haram dia 
ditasnya emak-emaknya dan anak-anak perempuanya, dan haram perempuan itu ke 
atas bapa-bapanya dan anak-anak lelakinya, sepertimana sabit pada setubuhan ini oleh 
titihan dan ia mewajibkan „iddah.  
 

ًُّ  َِها  َََل ٌَثْ ُُت  ِِزنَاَها ُ ْلَ ةُ ُ َصاَهَلةٍ   َِللّزانًِ نَِكاُح أُّيِ َ ْ  َزنَى  َِها َو ِْنتَِها، َوَِلْ نِِ  َوأَ ٌِِ  نَِكاُ َها . ََل اْاَ ْزنِ
نَا َكاانَّ بِ  ْهِل  َََل ٌَثْ ُُت  ِااّزِ ًَ َو ِْنتََها، ِْلَّ  اّاَ تَعَااَى اْ تَّ  َعلَى ِع َاِدِه  ِاانَّ ِب َوااّصِ ٌَْ ْت ُ  َاَشَلةٌ . ِه َواَ

 .َكلَْ ٍس َوقُْ لٍَة  َِشْهَوٍة َكَوْطٍء، ِْلَنَّها ََل تُوِ ُب اْاِعدّةَ  ََكذَا ََل تُوِ ُب اْاُ ْلَ ةَ 

1757. Tidak, orang yang berzina dengannya, maka tidak sabit dengan zinanya 
kehormatan semendaan. Maka boleh si penzina mengahwini emak perempuan yang dia 
berzina dengannya dan anak perempuannya, dan boleh anak lelakinya dan bapanya 
mengahwini perempuan itu, dia sendiri dan anak perempuannya kerana Allah taala 
membilang ni‟mat titihan dan semendaan di atas hamba-hambanya maka tidak sabit ia 
dengan zina sama seperti titihan. Bertemu kulit seperti sentuh dan kucup dengan 
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syahwat bukanlah seperti setubuh kerana ia tidak mewajibkan „iddah maka begitu juga 
ia tidak mewajibkan kehormatan. 
 

ٌِْلَها أَ ًا أَْو َ دًّا ِ ْ  قِ َِ  اْْلَِب أَْو اْْلُّيِ َوإِْ  اَْي ٌَْدُ ْ  .(َزْوَ ةُ اْْلَِب  )تَْ ُلُي  (و  )  َوهَُو َ ْ  َواَدَك  َِواِ َطٍة أَْو َغ
ْطََلِ  قَْوا  تَعَااَى  ًُّ  ًِ . {َوََل تَْنِكُ وا َ ا نََكَح آ َاُؤكُْي ِ ْ  اانَِّ اِء إَّل َ ا قَْد َ لََف  }:  َِها إِلِ َ اُي ااّشا ِِع قَاَ  اإْلِ

. اْْلُّيِ ٌَْعنًِ  ًِ اْاَ اِهِلٌِّة قَْ َ  ِعْلِ كُْي  ِتَْ ِلٌِ  ِ 
1758. Haram (isteri bapa). Bapa adalah orang yang melahirkan kamu dengan 
perantaraan atau tanpanya, bapa atau datuk, dari pihak bapa atau emak, sekalipun dia 
tidak setubuh dengannya kerana itlak firman Allah taala “dan jangan kamu kahwini apa 
yang bapa-bapa kamu kahwini, daripada perempuan-perempuan melainkan apa yang 
telah lalu”. Kata imam Syafi‟e didalam al Umm : Dia maksudkan pada masa jahiliyah 
sebelum kamu tahukan haramnya. 
 

ْطََلِ  قَْوا  .(َزْوَ ةُ اَِلْ ِ   )تَْ ُلُي  (و  ) ٌِْلَها، َوإِْ  اَْي ٌَْدُ ْ  َواَدُك  َِها، إِلِ  َوهَُو َ ْ  َواَْدت   َِواِ َطٍة أَْو َغ
 .{َوَ ََلئُِ  أَْ نَائِكُْي ااِّذٌَ  ِ ْ  أَْصََل ِكُْي  }تَعَااَى 

1759. Haram (isteri anak lelaki). Dia adalah orang yang kamu lahirkan dengan 
perantaraan atau tanpanya, sekalipun anak kamu tidak setubuh dengannya, kerana itlak 
firman Allah taala “dan perempuan-perempuan halal bagi anak-anak kamu yang dari 
sulbi kamu”. 
 

ٌَْ  أَْ  ٌَكُوَ  ِ ْ  نََ ٍب أَْو َلَ اعٍ : تَْن ٌِ ٌ  ْلَ   ًِ اْافَْلعِ َواْْلَْصِ   َ
 أَّ ا اانَّ ُب  َِلْْلٌَِة، َوأَّ ا ااّلَ اعُ .ََل  َ

يِ  .  َِلْلَ ِدٌِث اْاُ تَقَدِّ
1760. Tanbih. Tidak ada beza pada fara‟ dan asal di antara dia dari titihan atau 
susuan. Adapun titihan maka kerana ayat itu, dan adapun susuan maka kerana hadith 
yang terdahulu itu. 
 

َ ْت َ ِلٌلَةُ اَِلْ ِ  ِ ْ  ااّلَ اعِ ؟  {َوَ ََلئُِ  أَْ نَائِكُْي ااِّذٌَ  ِ ْ  أَْصََل ِكُْي  }: إنَّ ا قَاَ  تَعَااَى :  َِإْ  قٌَِ   ٌَْف ُ ّلِ  ََك
  ٌِْ أُِ ٌَب  ِأَّ  اْاَ ْفُهوَي إنَّ ا ٌَكُوُ  ُ ّ ةً إذَا اَْي ٌُعَاِلْ  ُ َ ْنطُوٌ ، َوقَْد َعاَلَ  ُ هُنَا َ ْنطُوُ  قَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

 .{ٌَْ ُلُي ِ ْ  ااّلَ اعِ َ ا ٌَْ ُلُي ِ ْ  اانَّ ِب  }: َوَ لَّي 

1761. Maka jika dikatakan : Allah taala hanya kata “dan perempuan halal bagi 
anak kamu yang dari sulbi kamu” maka bagaimana haram perempuan halal bagi anak 
susuan? Aku jawab dengan bahawa mafhum hanyalah menjadi hujah apabila tidak 
dilawani manthuk, walhal disini melawaninya manthuk sabda nabi s.a.w.m, “haram dari 
susuan apa yang haram dari titihan”. 
 

  َََل ٌَْ ُلُي َعلَى اْاَ ْلِء ، ََ ا  َائِدَةُ ااتّْقٌٌِِد  ًِ اْْلٌَِة ِ ٌنَئٍِذ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ   َائِدَةَ ذَِاَك إْ َلاُا َ ِلٌلَِة اْاُ تَ َنّى:  َِإْ  قٌَِ  
ٌَْس  ِاْ ٍ  اَ ُ   .َزْوَ ةُ َ ْ  تَ َنّاهُ، ِْلَنّ ُ اَ

1762. Maka jika dikatakan : maka ketika itu apa faedah kait pada ayat itu? Aku 
jawab dengan bahawa faedah demikian itu adalah mengeluarkan perempuan halal bagi 
anak angkat, maka tidak haram di atas seorang isteri anak angkatnya, kerana dia 
bukannya anaknya. 
 

َوََل تَْ ُلُي  ِْنُت َزْواِ اْْلُّيِ َوََل أُ ُّ ُ َوََل  ِْنُت َزْواِ اْا ِْنِت َوََل أُ ُّ ُ َوََل أُيُّ َزْوَ ِة اْْلَِب َوََل  ِْنتَُها َوََل أُيُّ َزْوَ ِة اَِلْ ِ  
 .َوََل  ِْنتَُها َوََل َزْوَ ةُ ااّل ٌِِب َوََل َزْوَ ةُ ااّلابِّ 

1763. Tidak haram anak perempuan  suami emak dan tidak emaknya, dan tidak 
anak perempuan suami anak perempuan dan tidak emaknya, dan tidak emak isteri bapa 
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dan tidak anak perempuannya, dan tidak emak isteri anak lelaki dan tidak anak 
perempuannya, dan tidak isteri anak tiri dan tidak isteri bapa tiri.  
 

ٌُْل اْاُ َؤ ِّد  ِقَْوِاِ  ،ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااثّانًِ  ًِ  (َواِ دَةٌ ِ ْ  ِ َهِة اْاَ ْ يِ  )تَْ ُلُي  (و  ):  َوهَُو ااتّْ ِلٌُي َغ
ًَ أُْ ُت ااّزْوَ ةِ )اْاِعْصَ ِة  ٌْنُونَتَِها ِاقَْوِاِ  تَعَااَى (َوِه َوأَْ   }: ،  َََل ٌَتَأَ ّدُ تَْ ِلٌُ َها،  َْ  تَِ  ُّ  َِ ْوِت أُْ تَِها أَْو  َ

ٌِْ  إَّل َ ا قَْد َ لََف  ٌَْ  اْْلُْ تَ  .َوِاَ ا  ًِ ذَِاَك ِ ْ  قَِطٌعَِة ااّلِ ِي َوإِْ  َلِ ٌَْت  ِذَِاَك  َِإّ  ااّطْ َي ٌَتَ ٌَّلُ  {تَْ َ عُوا  َ

1764. Kemudian dia masuk pada bahagian yang kedua iaitu pengharaman yang 
tidak selamanya dengan katanya : (dan) haram (seorang perempuan dari pihak 
himpun) didalam penjagaannya (iaitu saudara perempuan isteri), maka tidak 
selamanya pengharamannya, bahkan dia halal dengan mati saudara perempuannya 
atau bainnya kerana firman Allah taala “dan bahawa kamu himpunkan di antara dua 
saudara perempuan melainkan apa yang telah lalu dan kerana demikian itu 
memutuskan kasih sayang, sekalipun dia redha dengan demikian itu kerana jiwa 
sesaorang itu berubah.  
 

ٌَْ  اْاَ ْلأَِة َوَعّ تَِها َوََل َ ااَتَِها  ) ََل تُْنَكُح اْاَ ْلأَةُ  }: ِ ْ  نََ ٍب أَْو َلَ اعٍ َواَْو  َِواِ َطٍة اْاَ  َِل  (َوََل ٌُْ َ ُي  َ
َعلَى َعّ تَِها َوََل اْاعَّ ةُ َعلَى  ِْنِت أَِ ٌَها َوََل اْاَ ْلأَةُ َعلَى َ ااَتَِها َوََل اْاَ ااَةُ َعلَى  ِْنِت أُْ تَِها ََل اْاكُْ َل  َعلَى 

ْ َل  َعلَى اْاكُْ َل   ْ َل  َوََل ااصُّ ٌُْلهُ َوَصّ ُ وهُ  {ااصُّ ِّْلِ ِذيُّ َوَغ ٌْ ِ  .َلَواهُ اات  َوِاَ ا َ ّل ِ ْ  ااتّْعِلٌِ   ًِ اْْلُْ تَ

1765. (Tidak boleh dihimpunkan di antara seorang perempuan dan „ammahnya) 
dari titihan atau susuan walaupun dengan perantaraan, kerana khabar “jangan kamu 
kahwini seorang perempuan di atas „ammahnya dan jangan „ammah di atas anak 
perempuan saudara lelakinya, dan jangan seorang perempuan di atas khalahnya dan 
jangan khalah di atas anak perempuan saudara perempuannya, tidak yang dewasa di 
atas yang kecil dan tidak yang kecil di atas yang dewasa”. Meriwayatkannya Turmizi 
dan selainnya dan mereka mengesahkannya, dan kerana ta‟lil yang telah lalu pada dua 
saudara perempuan. 
 

َ ةُ  (ِ ْ  اانَّ ِب  )ِ ْنُهّ   (ااّلَ اعِ َ ا ٌَْ ُلُي  )اانَِّ اِء  َِ  َِب  (َوٌَْ ُلُي ِ ْ   ) ًَ ااّ ْ عَةُ اْاُ تَقَدِّ َوقَدّْ نَا أَنّ ُ . َوِه
 أَّ ا تَْ ِلٌُي اْْلُّيِ َواْْلُْ ِت ِ ْ  ااّلَ اعِ .ٌَْ ُلُي َزْوَ ةُ َواِاِدِه ِ ْ  ااّلَ اعِ َوَزْوَ ةُ َواَِدِه َكذَِاَك َو ِْنُت َزْوَ تِِ  َكذَِاكَ 

. {ٌَْ ُلُي ِ ْ  ااّلَ اعِ َ ا ٌَْ ُلُي ِ ْ  اانَّ ِب  }: َوأَّ ا تَْ ِلٌُي اْا ََواقًِ  َِلْلَ ِدٌِث اْاَ اّلِ َوهَُو  . َِلَ ا َ لّ 
1766. (Haram dari) perempuan-perempuan dengan sebab (susuan apa yang 
haram) dari mereka (kerana titihan), iaitu tujuh yang terdahulu. Telah kami dulukan 
bahawa haram isteri bapa dari susuan dan isteri anaknya seperti itu dan anak 
perempuan isterinya seperti itu. Adapun pengharaman emak dan saudara perempan 
dari susuan maka kerana apa yang telah lalu. Adapun pengharaman yang baki maka 
kerana hadith yang lalu iaitu “haram dari susuan apa yang haram dari titihan.  
 

ًٌْ ا  ًِ اْاَوْطِء  ِِ ْلٍك أَْو ِ ْلٍك َونَِكاحٍ : تَْن ٌِ ٌ  َي أَ َي َ ْ عُُهَ ا  ِنَِكاحٍ ُ ّلِ ْ َ اعِ .َ ْ  ُ ّلِ  َِإْ  َوِطَ  .  َواَ ُ تََ لُّكُُهَ ا  ِاإْلِ
َي اْْلُواَى  ِِإَزااَِة ِ ْلٍك أَْو نَِكاحٍ أَْو ِكتَا ٍَة، إْذ ََل َ ْ َي ِ ٌنَئٍِذ،  َ ْت اْْلُْ َل  َ تّى ٌَُ ّلِ َواِ دَةً ِ ْنُهَ ا َواَْو ُ ْكَلًها ُ ّلِ

ٌٍْض َوَلْهٍ  َوإِْ َلاٍي َوِلدٍّة، ِْلَنَّها ََل تُِزٌُ  اْاِ ْلَك َوََل اَِلْ تِْ قَا َ  ٌِْلَها َكَ   َلَْو َعادَْت اْْلُواَى َكأَْ  ُلدّْت .  ِِ ََلِف َغ
َي  َ ْت اْاعَائِدَةُ َ تّى ٌَُ ّلِ ٌٍْب قَْ َ  َوْطِء اْْلُْ َل   َلَ ُ َوْطُء أٌَّتُُهَ ا َشاَء  َْعدَ اْ تِْ َلاِء اْاعَائِدَِة، أَْو  َْعدَ َوْطئَِها ُ ّلِ  ِعَ

.  اْْلُْ َل 
1767. Tanbih. Orang yang haram menghimpunkank dua perempuan dengan 
perkahwinan haram ia juga pada setubuh dengan milik atau milik dan nikah. Boleh dia 
memilik keduanya dengan ijmak. Maka jika dia setubuh seorang dari keduanya 
walaupun denan paksaan diharamkan yang seorang lagi hingga dia mengharamkan 
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yang pertama itu dengan menghilangkan milik atau nikah atau kitabah, kerana tidak ada 
himpun ketika itu, bersalahan selainnya seperti haid dan gadai dan ihram dan riddah 
kerana ia tidak menghilangkan pemilikkan dan tidak hak. Maka kalau yang pertama itu 
kembali seperti bahawa dia dipulangkan dengan „aib sebelum setubuh yang seorang 
lagi maka boleh dia setubuh mana-mana dari kedua mereka yang dia hendak selepas 
mengistibra‟kan yang kembali itu, atau selepas dia setubuh yang seorang lagi haram 
yang kembali itu hingga dia mengharamkan yang seorang lagi itu.  
 

 َلَْو َكانَْت إْ دَاهَُ ا َ ُ وِ ٌّةً أَْو نَْ َوَها َكَ ْ َلٍي  ََوِطئََها . َوٌُْشتََلطُ أَْ  تَكُوَ  كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا ُ  َاَ ةً َعلَى اْنِفَلاِدَها
َ ْت اْْلُْ َل  ُ َؤ ّدًا َكَ ا عُِلَي ِ ّ ا َ لّ . َ اَز اَ ُ َوْطُء اْْلُْ َل  ا َو ِْنتََها  ََوِطَ  إْ دَاهَُ ا ُ ّلِ  .نَعَْي اَْو َ لََك أُ ًّ

1768. Disyaratkan bahawa kedua perempuan itu mubah ketika bersendirian. 
Maka kalau seorang dari keduanya majusi atau umpamanya seperti mahram maka dia 
menyetubuhinya harus dia setubuh yang seorang lagi. Na‟am, kalau dia memiliki emak 
dan anak perempuannya lalu dia setubuh seorang dari keduanya haram yang seorang 
lagi selama-lama sepertimana diketahui dari apa yang telah lalu. 
 

ٌْنََها َكأَْ  نََكَح أُْ تََها اْاُ ّلةَ أَْو َعّ تََها أَْو َ ااَتََها ٌْنََها َو َ  أَْو نََكَح اْ َلأَةً ،َواَْو َ لََك أََ ةً ثُّي نََكَح َ ْ  ٌَْ ُلُي اْاَ ْ ُي  َ
ٌِْ  دُوَ  اْاَ ْ لُوَكِة، ِْلَّ   ٌْنََها َكأَْ  َ لََك أُْ تََها، َ لّْت اْاَ ْنكُوَ ةُ  ًِ اْاَ ْ أَاَتَ ٌْنََها َو َ ثُّي َ لََك َ ْ  ٌَْ ُلُي اْاَ ْ ُي  َ

ٌُْلَها  ِِ ََلِف اْاِ ْلكِ  ٌََلُء َوَغ َهاُل َواإْلِ .  َِلاَ  اانَِّكاحِ أَْقَو ، إْذ ٌَتَعَلُّ   ِِ  ااّطََلُ  َوااّظِ
1769. Kalau dia memiliki seorang amah kemudian dia mengahwini orang yang 
haram himpun di antara dia dan di antaranya seperti bahawa dia mengahwini saudara 
perempuannya yang merdeka atau „ammahnya atau khalahnya, atau dia mengahwini 
seorang perempuan kemudian dia memiliki orang yang haram himpun di antara dia dan 
di antaranya seperti bahawa dia memiliki saudara perempuannya, halal yang dikahwini 
pada dua masaalah itu tidak yang dimiliki, kerana hamparan nikah lebih kuat, kerana 
bergantung dengannya talak dan zihar dan ila‟ dan selainnya, bersalahan pemilikkan. 
 

) ،  ِاْا ِنَاِء ِاْلَ ْفعُوِ ، أَْي ٌَثْ ُُت ِالّزْواِ ِ ٌَاُل  َْ خِ نَِكاِ  ِ  (َوتَُلدُّ اْاَ ْلأَةُ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ ُ ثْ ِتَاِت اْاِ ٌَاِل  ِقَْوِاِ  
.  أَْي  َِواِ ٍد ِ ْنَها، َوإِْ  أَْوَهَ ْت ِع َاَلتُ ُ أَنّ ُ ََل  ُدّ ِ ْ  اْ تَِ اِعَها ( َِ ْ َ ِة عٌُُوٍب 

1770. Kemudian dia masuk pada perkara yang mensabitkan khiar dengan 
katanya (ditolak perempuan) iaitu sabit bagi suami khiar fasakh nikahnya (dengan 
lima „aib) iaitu dengan satu daripadanya sekalipun ibaratnya mewahamkan bahawa 
tidak dapat tidak dari berhimpunnya. 
 

َواْاُ نُوُ  َزَواُ  ااشُّعُوِل ِ ْ  اْاقَْلِب َ َي . َوإِْ  تَقَّطَي َوَكاَ  قَا ًَِل ِاْلِعََلاِ  ( ِاْاُ نُوِ   ): أََشاَل إاَى اْْلَّوِ   ِقَْوِاِ  
يِ اْاَ ِفٌَف ااِّذي ٌَْطَلأُ  ًِ  َْعِض ااّزَ ا ِ .  َقَاِء اْاَ َلَكِة َواْاقُّوِة  ًِ اْْلَْعَ اءِ   َوأَّ ا .َواْ تَثْنَى اْاُ تََواًِّ ِ ْ  اْاُ تَقَّطِ

ْغَ اُء  ِاْاَ َلِض  َََل ٌَثْ ُُت  ِِ  ِ ٌَاٌل َكَ ائِِل اْْلَْ َلاِض  ًّ  ٌَِ ا تَْ ُصُ  ِ ْن ُ اإْلِ َاقَةُ َكَ ا . اإْلِ َوَ َ لُّ ُ َكَ ا قَااَ ُ ااّزْلَكِش
ْغَ اُء  َْعدَ اْاَ َلِض  ٌََثْ ُُت . أَّ ا اْاَ أٌُْوُس ِ ْ  َزَواِاِ   ََكاْاُ نُوِ  َكَ ا ذََكَلهُ اْاُ تََواًِّ. هَُو اْا َاِابُ  ًَ اإْلِ َوَكذَا إْ   َِق

ًُّ اْاَ  ََ   ِاْاُ نُو ِ .  ِِ  اْاِ ٌَاُل َكاْاُ نُو ِ  ْصَلاعُ نَْوعٌ ِ ْ  اْاُ نُوِ  َكَ ا قَاَ   َْعُض اْاعُلََ اءِ . َوأَْاَ َ  ااّشا ِِع . َواإْلِ
1771. Dia isyaratkan kepada yang pertama dengan katanya (dengan gila) 
sekalipun putus-putus dan adalah ia menerima rawatan. Gila adalah hilang perasaan 
dari hati serta kekal gerakkan dan kekuatan pada anggota. Mutawalli mengecualikan 
dari putus-putus yang ringan yang datang pada sesetengah masa. Adapun pitam 
dengan sebab sakit maka tidak sabit khiar dengannya seperti sekelian sakit-sait. 
Tempatnya sepertimana kata Zarkasyi adalah pada kadaan yang terhasil siuman 
darinya sepertimana ia yang ghalib. Adapun yang tidak diharapkan hilangnya maka 
seperti gila sepertimana disebutkan Mutawalli. Begitu juga pitam selepas sakit maka 
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sabit khiar dengannya sama seperti gila. Syafi‟e sampuk menghubungkan dengan gila. 
Gila babi satu bagai dari gila sepertimana dikatakan sebahagian ulamak.  
 

َوٌُتََصّوُل ذَِاَك  ًِ كُّ ِ . َوهَُو ِعلّةٌ ٌَْ َ لُّ ِ ْنَها اْاعُْ ُو ثُّي ٌَْ َودُّ ثُّي ٌَتَقَّطُي َوٌَتَنَاثَلُ  (اْاُ ذَاُي  )ااثّانًِ  (و  )
 .عُْ ٍو، اَِكنّ ُ  ًِ اْاَوْ ِ  أَْغلَبُ 

1772. Keduanya (kusta) iaitu penyakit yang jadi merah anggota darinya 
kemudian jadi hitam kemudian putus-putus dan berjatuhan. Tergambarkan demikian itu 
pada setiap anggota, akan tetapi ia biasanya pada muka. 
 

ٌِْ ،  ِِ ََلِف .  َوهَُو  ٌََاٌض َشِدٌدٌ ٌُ َقُِّي اْاِ ْلدَ َوٌُْذِهُب دََ ِوٌّتَ ُ .(اْا ََلُا  )ااثّاِاُث  (و  ) َهذَا إذَا َكانَا ُ ْ تَْ ِكَ 
 ًُّ نِ ٌْ ٌِْلِهَ ا ِ ْ  أََوائِِ  اْاُ ذَاِي َواْا ََلِا ََل ٌَثْ ُُت  ِِ  اْاِ ٌَاُل َكَ ا َصّلَح  ِِ  اْاُ َو َواَِلْ تِْ َكاُي  ًِ اْاُ ذَاِي : قَاَ  . َغ

َوَ َكَي أَْهُ  اْاَ ْعِل َِة  ِاْ تِْ َكاِي اْاِعلِّة َواَْي ٌَْشتَِلطُوا  ًِ . َوتََلدّدَ  ٌِِ  َوَ ّوَز اَِلْكتِفَاَء  ِاْ ِودَاِدهِ . ٌَكُوُ   ِااتّقَطُّيِ 
ًّ . اْاُ نُوِ  اَِلْ تِْ َكايَ  . َواَعَّ  اْافَْلَ  أَّ  اْاُ نُوَ  ٌُْفِ ً إاَى اْاِ نَاٌَةِ : قَاَ  ااّزْلَكِش

1773. Ketiganya (sopak). Ia adalah putih terang yang bertompok pada kulit dan 
menghilangkan keadaan berdarahnya. Ini apabila keduanya kejap, bersalahan selain 
keduanya daripada awal kusta dan sopak itu, tidak sabit khiar dengannya sepertimana 
dijelaskan Juwaini. Katanya : kukuh pada kusta adalah dengan putus-putus dagingnya. 
Dia berbelah bagi padanya dan mengharuskan memada dengan kehitaman. Ahli 
makrifah menghukumkan kukuh penyakit dan tidak mensyaratkan kukuh pada gila. Kata 
Zarkasyi : barangkali bezanya bahawa gila itu membawa kepada jenayah. 
 

َوهَُو  ِفَتْحِ ااّلاِء َواْاُ ثَنّاِة اْافَْوقٌِِّة اْنِ دَادُ اْافَْلُا  ِاالّْ ِي ٌَْ ُلُا اْا َْوُ  ِ ْ  ثُْق ٍَة َصِ ٌَلٍة  (ااّلتُْ   )ااّلا ُِي  (و  )
َوهَُو  ِفَتْحِ اْاقَاِف َوَكذَا ااّلاُء َعلَى اْْلَْلَ حِ اْنِ دَادُ  (اْاقََلُ   )اْاَ اِ ُس  (و  ). َكِإْ ِلٌِ  ااّلُ ِ  قَااَ ُ  ًِ اْاِكفَاٌَةِ 

ٌِْ   َااّلتُْ  َواْاقََلُ  َواِ دٌ  ٌََثْ ُُت اَ ُ اْاِ ٌَاُل  ِكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا، ِْلَنّ ُ ٌُِ  ُّ  اْافَْلاِ  ِعَْظٍي َعلَى اْْلََصّحِ َوقٌَِ   ِلَْ ٍي، َوَعلَ
ٌَْس ِالّزْواِ إْ  َاُلَها َعلَى َشّ ِ .  َِ ْقُصوِد اانَِّكاحِ َكاْا ََلِا َوأَْواَى، ِْلَّ  اْا ََلَا ََل ٌَْ نَعُ ُ  ِاْاكُلٌِِّّة  َْ  ٌُنَفُِّل ِ ْن ُ  َواَ

 .اْاَ ْوِ يِ،  َِإْ  َشقّتْ ُ َوأَْ َكَ  اْاَوْطُء  َََل ِ ٌَاَل َوََل تَُ ّكُ  اْْلََ ةُ ِ ْ  ااّشّ ِ قَْطعًا إَّل  ِِإْذِ  ااّ ٌِّدِ 

1774. Keempat (ratq) iaitu tersumbat faraj dengan daging dan keluar kencing dai 
lubang kecil seperti lubang kencing lelaki. Mengatakannya didalam Kifayah. Kelimanya 
(qarn), iaitu tersumbat faraj dengan tulang di atas yang paling sahih. Dikatakan dengan 
daging. Di atasnya maka ratq dan qarn adalah satu. Maka sabit khiar bagi suami 
dengan setiap satu daripadanya kerana ia mencederakan tujuan nikah, sama seperti 
sopak dan terutama kerana sopak tidak menegah keseluruhannya, bahkan dia liar hati 
darinya. Tidak boleh suami memaksa dia mengoyakkan tempat itu. Maka jika dia 
mengoyakkannya dan terboleh setubuh maka tidak ada khiar. Tidak dibenarkan amah 
mengoyakkannya dengan jazam, melainkan dengan izin penghulu. 
 

ًٌْ ا  ) أَْي  َِواِ ٍد  ( َِ ْ َ ِة عٌُُوٍب  ) ، ِاْا ِنَاِء ِاْلَ ْفعُوِ ، أَْي ٌَثْ ُُت ِاْلَ ْلأَِة  َْ ُخ نَِكاِ َها ِ ْن ُ  (َوٌَُلدُّ ااّلُ ُ  أَ
َعلَى َ ا َ ّل  ٌََانًا َوتَْ ِلًٌلا  ًِ كُّ ٍ  ( ِاْاُ نُوِ  َواْاُ ذَاِي َواْا ََلِا  ): ِ ْنَها َكَ ا َ ّل َوأََشاَل إاَى ثَََلثٍَة ِ ْنَها  ِقَْوِاِ  

. ِ ْنَها
1775. (Ditolak lelaki juga) iaitu sabit bagi perempuan fasakh nikahnya dari lelaki 
(denganlima „aib) iaitu dengan satu darinya sepertimana telah lalu. Dia isyaratkan 
kepada tiga darinya dengan katanya (dengan gila dan kusta dan sopak) di atas apa 
yang telah lalu keterangan dan huraian setiap satu daripadanya. 
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ٌِْ  أَْو اَْي ٌَْ َ  ِ ْن ُ قَْدُل اْاَ َشفَةِ  (اْاَ بُّ  )ااّلا ُِي  (و  ) أَّ ا . َوهَُو  ِفَتْحِ اْاِ ٌِي قَْطُي َ ِ ٌيِ ااذَّكِل َ َي  َقَاِء اْْلُْنثٌََ
ًَ ِ ْن ُ َ ا ٌُوِاُج قَْدَلَها  َََل ِ ٌَاَل اََها َعلَى اْْلََصّحِ   َلَْو تَنَاَزَعا  ًِ إْ َكاِ  اْاَوْطِء  ِِ  قُ َِ  قَْواُ ُ َعلَى . إذَا  َِق

.  اْْلََصّحِ 
1776. Kempatnya (terpotong zakar) iaitu terpotong semua zakar serta kekal dua 
telur, atau tidak kekal darinya kadar hasyafah. Adapun apabila tinggal darinya apa yang 
boleh dia masukkan kadarnya maka tidak ada khiar bagi isteri di atas yang paling sahih. 
Maka kalau keduanya berbalah pada terboleh setubuh dengannya diterima kata suami 
di atas yang paling sahih.  
 

 ًُّ ًَ ذََكَلهُ،  َََل ِ ٌَاَل  ِِ  َعلَى اْْلََصّحِ ِاقُْدَلتِِ  َعلَى اْاِ َ اعِ ،َوَ َلَا  ِِ  اْاَ ِص قَاَ  اْ ُ  .  َوهَُو َ ْ  قُِلعَْت أُْنثٌََاهُ َو َِق
ٌِْ ، ِْلَنّ ُ ََل ٌُْنِزُ   َََل ٌَْعتَِلٌِ   ُتُولٌ : اْاُ لَقِِّ   ًِ َشْلحِ اْاَ اِوي   .َوٌُقَاُ  إنّ ُ أَْقدَُل َعلَ

1777. Keluar dengannya oleh yang dikhasi iaitu orang yang dicabut dua telurnya 
dan kekal zakarnya, maka tidak ada khiar dengannya di atas yang paling sahih kerana 
mampunya di atas jimak. Kata Ibnu Mulaqqin didalam syara al Hawi : dikatakan bahawa 
dia lebih mampu di atasnya kerana dia tidak keluar mani maka tidak mendatanginya 
lemah dari jimak. 
 

 َوهَُو  َِ ّيِ اْاُ ْهَ لَِة َوتَْشِدٌِد اانُّوِ  ِعلّةٌ  ًِ اْاقَْلِب . ًِ اْاُ َكلِّف قَْ َ  اْاَوْطِء  ًِ قُ ُِلَها (اْاعُنّةُ  )اْاَ اِ ُس  (و  )
َ اوِ أَْو اْْلاَِة تُْ ِقطُ ااّشْهَوةَ اانّاِشَلةَ ِاْْلاَِة  َتَْ نَُي اْاِ َ اعَ  ًُّ . َواْاَك ِِد أَْو اادِّ ٌِْد اْاُ َكلِّف ااّص ِ َوَ َلَا  ِقَ

َواْاَ ْ نُوُ ،  َََل تُْ َ ُي دَْعَو  اْاعُنِّة  ًِ َ قِِّهَ ا، ِْلَّ  ذَِاَك إنَّ ا ٌَثْ ُُت  ِِإْقَلاِل ااّزْواِ أَْو  ٌَِِ ٌنَِها  َْعدَ نُكُوِاِ  
َوإِْقَلاِلِهَ ا اَْ ٌو،  

1778. Kelimanya („unnah i.e mati pucuk) pada mukallaf sebelum setubuh pada 
kubulnya. Ia adalah penyakit pada jantung dan hati atau otak atau alat kelamin yang 
menggugurkan syahwat yang menegangkan alat itu, maka ia menegah jimak. Keluar 
dengan kait mukallaf oleh kanak-kanak dan orang gila. Maka tidak didengar dakwaan 
„unnah pada hak keduanya kerana demikian itu hanyalah sabit dengan pengakuan 
suami atau dengan sumpah isteri selepas suami enggan sumpah sedangkan 
pengakuan keduanya lagha.  
 

ٌِْد قَْ َ  اْاَوْطِء اْاعُنّةُ اْاَ اِدثَةُ  َْعدَهُ َواَْو َ ّلةً،  ِِ ََلِف ُ دُوِث اْاَ ّبِ  َْعدَ اْاَوْطِء  َِإنّ ُ ٌَثْ ُُت  ِِ  ِ ٌَاُل اْافَْ خِ  َو ِقَ
ٌَةٌ  .َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ ااّلْوَ ةِ  ًَ ُ تََلّ ِ فَاِء َوَعْوِد اادّاِعٌَِة ِاَِلْ تِْ تَاعِ  َِه َو َّلَ   ِتََوقُّيِ َزَواِ  اْاعُنِّة  ُِ ُصوِ  ااّشِ

 .ِاُ ُصوِ  َ ا ٌُِعفَُّها،  ِِ ََلِف اْاَ ّبِ ِاٌَأِْ َها ِ ْ  تََوقُّيِ ُ ُصوِ  َ ا ٌُِعفَُّها

1779. Dan keluar dengan kait sebelum setubuh oleh „unnah yang baru jadi 
selepasnya walaupun sekali, bersalahan baru terjadi jabb itu selepas setubuh maka 
sabit khiar fasakh dengannya di atas yang paling sahih didalam Raudhah. Dibezakan ia 
dengan kemungkinan hilang mati pucuk itu dengan terhasil sembuh dan kembali 
perkara yang menyeru kepada istimta‟ maka dia ada harapan untuk mendapatkan apa 
yang menenangkan nafsunya, bersalahan jabb kerana dia putus harap dari 
kemungkinan terhasil apa yang menenangkan nafsunya. 
 

ًَ اّاُ . ثُ ُوُت اْاِ ٌَاِل  َِهِذِه اْاعٌُُوِب قَاَ   ِِ  ُ ْ ُهوُل اْاعُلََ اِء َوَ اَءْت  ِِ  اْْلثَالُ : تَْن ٌِ ٌ  َوَصّح ذَِاَك َعْ  عَُ َل َلِ 
ٌِْ ، ِْلَّ  ِ ثْلَ ُ ََل ٌَكُوُ  إَّل  تَعَااَى َعْن ُ  ًُّ َوَعّوَ  َعلَ ٌِْ ، َلَواهُ ااّشا ِِع ٌَْ  ااّزْوَ  ًَ ُ ْشتََلَكةٌ  َ  ًِ ااثََّلثَِة اْْلَُوِ ، َوِه
  .{ ِّل ِ ْ  اْاَ ْ ذُوِي  َِلاَلك ِ ْ  اْْلََ ِد  }: َو ًِ ااّصِ ٌحِ . َعْ  تَْوقٌِفٍ 

1780. Tanbih. Sabit khiar dengan „aib–„aib ini mengatakannya jumhur ulamak 
dan datang athar-athar dengannya. Sah demikian itu dari Umar r.a pada tiga yang 
pertama yang mana ia disyarikatkan di antara dua suami isteri, meriwayatkannya Syafi‟e 
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dan dia berpegang di atasnya kerana seumpamanya semata-mata ujud dari ajaran 
syara‟.  
 

ًُّ  ًِ اْْلُّيِ  َ اُي ااّشا ِِع َوقَاَ   ًِ . َوأَّ ا اْاُ ذَاُي َواْا ََلُا  َِإنّ ُ أَْي كَُلًّ ِ ْنُهَ ا ٌُْعِدي ااّزْوَا َوٌُْعِدي اْاَواَدَ : قَاَ  اإْلِ
ّبِ َوااتَّ اِلِب أَنّ ُ ٌُْعِدي َكثًٌِلا، َوهَُو َ انٌِي ِاْلِ َ اعِ ََل : َ ْوِ يٍ آَ َل  اْاُ ذَاُي َواْا ََلُا ِ ّ ا ٌَْزعُُي أَْهُ  اْاِعْلِي  ِااّطِ

 .تََكادُ اانّْفُس أَْ  تَِطٌَب أَْ  تَُ اِ َي َ ْ  هَُو  ِِ ، َواْاَواَدُ قَلَّ ا ٌَْ لَُي ِ ْن ُ َوإِْ  َ ِلَي أَْدَلَك نَْ لَ ُ 

1781. Didalam yang sahih “larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagai lari 
kamu dari singa”. Kata imam Syafi‟e didalam al Umm: adapun kusta dan sopak maka 
setiap satu dari keduanya menjangkiti suami dan menjangkiti anak. Katanya pada 
tempat yang lain : kusta dan sopak itu daripada apa yang ahli ilmu perubatan dan uji kaji 
sangkakan bahawa ia kerap menjangkit, dan ianya perkara yang menegah jimak, 
hampir-hampir nafsu sesaorang tidak mahu berjimak dengan orang yang dengannya, 
dan anak-anak jarang yang selamat darinya dan jika dia selamat ia mengenai 
keturunannya. 
 

ًُّ إنّ ُ ٌُْعِدي َوقَْد َصّح  ًِ اْاَ ِدٌِث :  َِإْ  قٌَِ   ٌَْف قَاَ  ااّشا ِِع ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  ُ َلادَهُ أَْ  ٌُْعِدَي  {ََل َعْدَو   }: َك
ٌِْل اّاِ تَعَااَى. ِِفْعِ  اّاِ تَعَااَى ََل  ِنَْفِ  ِ  .  َواْاَ ِدٌُث َوَلدَ َلدًّا ِاَ ا ٌَْعتَِقدُهُ أَْهُ  اْاَ اِهِلٌِّة ِ ْ  نِْ  َِة اْاِفْعِ  ِا َ

1782. Maka jika dikatakan: bagaimana Syafi‟e katakan bahawa ia menjangkiti 
walhal sah didalam hadith “tidak ada jangkitan”? Aku jawab dengan bahawa 
kehendaknya bahawa ia menjangkiti dengan perbuatan Allah taala tidak dengan 
sendirinya, dan hadith itu datang menolak apa yang diiktikadkan ahli jahiliyah daripada 
menisbahkan perbuatan kepada selain Allah taala.  
 

ٌٌْب َكأَْ  َ ّب ذََكُلهُ َواَْو  َْعدَ اادُُّ وِ  َواَْو  ِِفْعِلَها ثَ ََت اََها اْاِ ٌَاُل،  ِِ ََلِف ُ دُوِث  َواَْو َ دََث  ِااّزْواِ  َْعدَ اْاعَْقِد َع
ٌَْ  اْاَ ّبِ َواْاعُنّةِ  ٌِْ  َوإِاَى اْافَْلِ   َ َشاَلةُ إاَ  .اْاعُنِّة  َْعدَ اادُُّ وِ  َكَ ا َ ّلْت اإْلِ

1783. Kalau datang kepada suami selepas akad satu „aib seperti bahawa 
dipotong zakarnya walaupun selepas setubuh walaupun dengan perbuatannya sendiri 
sabit khiar bagi isteri, bersalahan kedatangan mati pucuk selepas setubuh sepertimana 
telah lalu isyarat kepadanya dan kepada beza di antara zakar yang terpotong dan mati 
pucuk. 
 

ٌٌْب تََ ٌَّل ااّزْوُا قَْ َ  اادُُّ وِ  َو َْعدَهُ َكَ ا اَْو َ دََث  ِ ِ  ٍ  َِ اِدٍث َوَكذَا  ُِ قَاِلِ  .َواَْو َ دََث  َِها َع ًّ  َوََل ِ ٌَاَل ِاَوِا
َوَكذَا  ُِ قَاِلِ  ُ ذَاٍي َو ََلٍا  ًِ . َوٌَتََ ٌُّل  ُِ قَاِلِ  ُ نُوِ  ااّزْواِ َوإِْ  َلِ ٌَْت ااّزْوَ ةُ  ِ ِ . َ ّبٍ َوعُنٍّة ِاْلعَْقدِ 
 .اْْلََصّحِ ِاْلعَالِ 

1784. Kalau baru ujud „aib pada isteri suami memilih, sebelum setubuh dan 
selepasnya, sepertimana kalau ianya baru ujud pada suami. Tidak ada khiar bagi wali 
dengan yang baru ujud, begitu juga dengan menyertai jabb dan „unnah dengan akad. 
Dia memilih dengan penyertaan gila suami, sekalipun isteri redha dengannya. Begitu 
juga dengan penyertaan sopak dan kusta pada yang paling sahih, kerana celanya. 
 

ٌْيِ  ٌٍْب  ََكاَ  َعلَى اْافَْوِل َكَ ا  ًِ اْا َ  .َواْاِ ٌَاُل  ًِ اْافَْ خِ  َِهِذِه اْاعٌُُوِب إذَا ثَ َتَْت ٌَكُوُ  َعلَى اْافَْوِل، ِْلَنّ ُ ِ ٌَاُل َع
ْعَ الِ  ٌِْب اْاعُنِّة َوَكذَا  َاقًِ اْاعٌُُوِب َلْ ٌي إاَى َ اِكٍي، ِْلَنّ ُ ُ ْ تََهدٌ  ٌِِ   َأَْش َ َ اْافَْ َخ  ِاإْلِ . َوٌُْشتََلطُ  ًِ اْافَْ خِ  ِعَ

1785. Khiar pada fasakh dengan „aib-„aib ini apabila ianya sabit adalah di atas 
segera, kerana ia khiar „aib maka adalah ia di atas segera sepertimana pada jualan. 
Disyaratkan pada fasakh dengan „aib mati pucuk begitu juga baki „aib-„aib laporan 
kepada hakim kerana dia berijtihad padanya maka ia menyerupai fasakh dengan sebab 
papa. 
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ٌَْها ًٌْ ا  ٌَِِ ٌنَِها  َْعدَ .َوتَثْ ُُت اْاعُنّةُ  ِِإْقَلاِل ااّزْواِ أَْو  ِ ٌَِّنٍَة َعلَى إْقَلاِلِه، ِْلَنّ ُ ََل َ ْطلََي ِالشُُّهوِد َعلَ  َوتَثْ ُُت أَ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ،  َِطلَِب ااّزْوَ ِة ِْلَّ  اْاَ ّ  اََها. نُكُوِا ِ  . َوإِذَا ثَ َتَْت َ َلَب اْاقَاِ ً اَ ُ َ نَةً َكَ ا  َعَلَ ُ عَُ ُل َلِ 

َوِطئُْت، ُ لَِّف  َِإْ  نََكَ  َ لَفَْت َواْ تَقَلّْت  ِاْافَْ خِ َكَ ا ٌَْ تَِق ُّ  ِاْافَْ خِ :  َِإْ  قَاَ  .  َِإذَا تَّ ْت َل َعَتْ ُ إاَى اْاقَاِ ً
ٌْ ًا  .َ ْ  َوَ دَ  ِاْاَ  ٌِيِ َع

1786. Sabit mati pucuk dengan pengakuan suami atau dengan keterangan di 
atas pengakuannya kerana saksi-saksi tidak dapat memandangnya. Sabit ia juga 
dengan sumpah isteri selepas suami enggan sumpah. Apabila ianya sabit qadhi 
menetapkan setahun sepertimana Umar r.a lakukan, dengan tuntutan isteri kerana hak 
itu miliknya. Maka apabila ia sempurna isteri itu mengangkatkannya kepada qadhi. 
Maka jika suami kata : aku telah setubuhi, disuruh dia bersumpah, maka jika dia enggan 
isteri bersumpah dan sendirilah dia dengan fasakh sepertimana sendirian dengan 
fasakh orang yang mendapati „aib pada barang jualan. 
 

َصا َِة َكاَ  اْاُ َصدُّ  نَا ٌَِها أَْ ذًا  ِاْْلَْصِ  إَّل  ًِ َ َ ائَِ  : َ اتَِ ةٌ  ٌُْث اْ تَلََف ااّزْوَ اِ   ًِ اإْلِ : اْْلُواَى : َ 
إذَا ادَّعْت اْاُ َطلّقَةُ ثَََلثًا أَّ  اْاُ َ لَِّ  :  ااثّاِاثَةُ .اْاَ ْواَى َوهَُو َكاْاِعنٌِِّ   ًِ أَْكثَِل َ ا ذُِكلَ : ااثّانٌَِةُ  .اْاِعنٌُِّ  َكَ ا َ لّ 

إذَا عُلَِّ  : ااّلا ِعَةُ . َوِطئََها َو َاَلقََها َواْنقََ ْت ِعدّتَُها، َوأَْنَكَل اْاُ َ لُِّ  اْاَوْطَء،  َتَُصدُّ   ٌَِِ ٌنَِها ِاَ لَِّها ِاَْلَّو ِ 
َ   ٌَِِ ٌنِِ ، ِْلَّ  اْْلَْصَ   َقَاُء اانَِّكاحِ  َوذََكْلُت ُصَوًلا أُْ َل   ًِ َشْلحِ . َطََلقَُها  ِعَدَِي اْاَوْطِء  َادَّعاهُ َوأَْنَكَلتْ ُ ُصدِّ

 .اْاِ ْنَهااِ َ ْ  أََلادََها  َْلٌَُلاِ ْع ُ 

1787. Khatimah : sekira-kira berselisih dua suami isteri pada siapa yang betul 
adalah yang diperbenarkan orang yang menafikannya kerana berpegang dengan asal 
melainkan pada beberapa masaalah.  

 Pertamanya mati pucuk sepertimana telah lalu.  

 Keduanya orang yang melakukan ila‟yang mana dia seperti yang mati pucuk 
pada kebanyakkan apa yang disebutkan. 

 Ketiganya : apabila seorang perempuan yang ditalak tiga mendakwa bahawa 
muhallil telah menyetubuhinya dan bercerai dengannya dan habis „iddahnya, dan 
muhallil itu ingkarkan setubuh, maka dibenarkan dia dengan sumpahnya supaya dia 
halal bagi suaminya yang pertama.  

 Keempatnya : apabila digantungkan talaknya dengan tidak ada setubuh maka 
suami mendakwa setubuh dan isteri ingkarkannya dibenarkan suami dengan 
sumpahnya kerana asalnya kekal nikah itu.  
Aku sebutkan beberapa rupa masaalah yang lain didalam syarah Minhaj. Orang yang 
hendakkannya maka merujuklah kepadanya. 
 

 َوهَُو  ِفَتْحِ ااّصاِد أَْشَهُل ِ ْ  َكْ ِلَها َ ا َوَ َب  ِنَِكاحٍ أَْو َوْطٍء أَْو تَْفِوٌِت  ُْ يٍ قَْهًلا  ًِ ااّصدَا ِ :  َْصٌ  
. َكَلَ اعٍ َوُلُ وعِ شُُهودٍ 

1788. Fasal pada maskahwin. Ia adalah apa yang wajib dengan nikah atau 
setubuh atau meluputkan kemaluan perempuan di atas jalan paksaan seperti susuan 
dan rujuk oleh saksi. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى   .أَْي َعِطٌّةً ِ ْ  اّاِ ُ ْ تَدَأَةً  {َوآتُوا اانَِّ اَء َصدُقَاتِِهّ  نِْ لَةً  }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ
ونَ ُ نِْ لَةً، . َواْاُ َ اَطُب  ِذَِاَك اْْلَْزَواُا ِعْندَ اْْلَْكثَِلٌَ ، َوقٌَِ  اْْلَْوِاٌَاُء، ِْلَنُّهْي َكانُوا  ًِ اْاَ اِهِلٌِّة ٌَأُْ ذُونَ ُ  َوٌَُ  ُّ
ٌِْل ُ قَا ِ ٍ   }: وقَْوا  تَعَااَى . ِْلَّ  اْاَ ْلأَةَ تَْ تَْ تُِي  ِااّزْواِ َكاْ تِْ تَاِعِ   َِها أَْو أَْكثََل،  ََكأَنَّها تَأُْ ذُ ااّصدَاَ  ِ ْ  َغ

ٌِْ  َوَ لَّي ِاُ ِلٌِد ااتّْزِوٌجِ  {َوآتُوهُّ  أُُ وَلهُّ   َلَواهُ { اْاتَِ ْس َواَْو َ اتًَ ا ِ ْ  َ ِدٌٍد } : َوقَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌَْ ا ِ   .ااّش
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1789. Asal  padanya sebelum ijmak firman Allah taala “dan berikanlah 
perempuan-perempuan itu maskahwin mereka sebagai pemberian” iaitu pemberian 
yang mulanya dari Allah. Yang ditujukan cakap dengan demikian itu adalah para suami 
di sisi kebanyakkan ulamak dan dikatakan para wali kerana mereka itu pada masa 
jahiliyah mengambilnya, dan mereka menamakannya “nihlah”109 kerana perempuan 
bersedap-sedap dengan suami sepertimana suami bersedap-sedap dengannya atau 
lebih lagi, maka seolah-olah dia mengambil maskahwin tanpa imbalannya. dan firman 
Allah taala “berikanlah mereka bayaran mereka” dan sabda nabi s.a.w.m kepada orang 
yang hendak berkahwin “carilah walaupun sebentuk cincin besi”. Meriwayatkannya dua 
syeikh.  
 

ٌِْ   }أَْي اْاعَْقِد،  (اانَِّكاحِ  )ُصْلِب  ( ًِ  )ِالّزْوَ ِة  (تَْ ِ ٌَةُ اْاَ ْهِل  )ِالّزْواِ  (َوٌُْ تََ بُّ  ) ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌِْ  َوَ لّيَ {َوَ لَّي اَْي ٌُْ ِ  نَِكاً ا َعْن ُ   .، َوِْلَنّ ُ أَْد َُي ِاْلُ ُصوَ ِة، َوِائََّل ٌُْش ِ َ نَِكاَح اْاَواِه َِة نَْفَ َها اَ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

َوٌُْؤَ ذُ ِ ْ  َهذَا أَّ  ااّ ٌِّدَ إذَا َزّوَا َعْ دَهُ أََ تَ ُ أَنّ ُ ٌُْ تََ بُّ اَ ُ ِذْكُل اْاَ ْهِل، َوهَُو َ ا  ًِ ااّلْوَ ِة تَ َعًا ِا َْعِض 
ِلٌ َ   .نَُ خِ ااّشْلحِ اْاَك ٌِِل، َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ إْذ ََل َ َلَل  ًِ ذَِاَك َوإِْ  َ ااََف  ًِ ذَِاَك  َْعَض اْاُ تَأَّ ِ

1790. (Sunat) bagi suami (menyebutkan mahar i.e maskahwin) bagi isteri 
(didalam) teras (nikah) iaitu akad “kerana nabi s.a.w.m tidak pernah mengosongan 
satu nikah pun darinya” dan kerana ia menolak pertengkaran, dan supaya ia tidak 
menyerupai nikan perempuan yang menghibahkan dirinya kepada nabi s.a.w.m. 
Difaham dari ini bahawa seorang penghulu apabila mengahwinkan hambanya dengan 
amahnya bahawa dia menyebutkan maskahwin, yang mana ia apa yang didalam 
Raudhah kerana mengikut sebahagian naskhah-naskhah syarah Kabir, dan ianya yang 
muktamad kerana tidak ada mudharat pada demikian itu, sekalipun dia menyalahi 
sebahagian ulamak mutakhir pada demikian itu.  
 

ٌْئًا ِ ْ  ااّصدَاِ  ُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف َ ْ  أَْوَ  َ ُ  ٌَْها َش  ( َِإْ  اَْي ٌَُ ّيِ  ) .َوٌَُ  ُّ أَْ  ََل ٌَْدُ َ   َِها َ تّى ٌَْد ََي إاَ
ًَ اْاعَْقدُ ِ ْن ُ  ْ َ اعِ، اَِكْ  َ َي اْاَكَلاَهِة َكَ ا َصّلَح  ِِ  اْاَ اَوْلِديُّ َواْاُ تََواًِّ  (َصّح اْاعَْقدُ  )َصدَاقًا  ِأَْ  أُْ ِل  ِاإْلِ

ٌُْلهَُ ا  .َوَغ

1791. Sunat bahawa dia tidak menyetubuhinya hingga dia menyerahkan suatu 
daripada maskahwin kepadanya kerana keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. 
(Maka jika dia tidak menyebutkan) maskahwin, dengan bahawa disunyikan akad itu 
darinya (sah akad itu) dengan ijmak akan tetapi serta karahah sepertimana dijelaskan 
Mawardi dan Mutawalli dan selain kedua mereka. 
 

ٌِْل َ ائِِز :  اْْلُواَى .َوقَْد تَِ ُب ااتّْ ِ ٌَةُ  ًِ ُصَولٍ  ِف أَْو َ ْ لُوَكةً ِا َ ٌَْل َ ائَِزِة ااتَّصلُّ إذَا َكانَْت ااّزْوَ ةُ َغ
فِ  َ َها َواَْي تُفَّوِْض،  ََزّوَ َها هَُو أَْو َوِكٌلُ ُ : ااثّانٌَِةُ  .ااتَّصلُّ ِف َوأَِذنَْت ِاَوِاٌَِّها أَْ  ٌَُزّوِ . إذَا َكانَْت َ ائَِزةَ ااتَّصلُّ
فِ : ااثّاِاثَةُ  ٌَْل َ ائِِز ااتَّصلُّ . إذَا َكاَ  ااّزْوُا َغ

1792. Terkadang wajib menyebutkannya pada beberapa rupa masaalah. 
Pertamanya: apabila isteri itu tidak harus tasarruf atau dimiliki orang yang tidak harus 
tasarruf. Keduanya: apabila dia harus tasarruf dan dia izinkan walinya 
mengahwinkannya dan tidak menyerahkan urusan maskahwin, maka wali itu 
mengahwinkannya dia atau wakilnya. Ketiganya: apabila suami tidak harus tasarruf. 
 

ِّفَاُ   ًِ َهِذِه ااصُّوَلِة َعلَى أَقَّ  ِ ْ  َ ْهِل ِ ثِْ  ااّزْوَ ِة َو ٌَِ ا َعدَاَها َعلَى أَْكثََل ِ ْن ُ   َتَتَعٌَُّ  تَْ ِ ٌَتُ ُ . َوَ َصّ  اَِلت
ٌِْ ، َوََل ٌَُ وُز إْ ََلُؤهُ ِ ْن ُ  ِّفَاُ  َعلَ  . َِ ا َوقََي اَِلت

                                                 
109

. pemberian yang ditetapkan oleh ugama. 
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1793. Terhasil persepakatan pada rupa-rupa masaalah ini di atas yang paling 
rendah dari mahar seumpama bagi isteri itu dan pada apa yang selainnya di atas yang 
lebih banyak darinya. Maka tertentu menyebutkannya dengan apa yang jatuh sepakatan 
di atasnya dan tidak harus mensunyikan akad darinya.  
 

َ ةً اْ تََ قّْت َ ْهَل اْاِ ثِْ   ِاْاعَْقدِ  َ ةً  ِأَْ   (و  ) .َوإِذَا َ ََل اْاعَْقدُ ِ ْ  ااتّْ ِ ٌَِة  َِإْ  اَْي تَكُْ  ُ فَّوِ إْ  َكانَْت ُ فَّوِ
ْ نًِ  ََِل َ ْهٍل  َفَعََ     .أَْي  َِواِ ٍد ِ ْنَها (َوَ َب اْاَ ْهُل  ِثَََلثَِة أَْشٌَاَء  )قَااَْت َلِشٌدَةٌ ِاَوِاٌَِّها َزّوِ

1794. Apabila akad itu sunyi dari sebutan maskahwin maka jika dia bukan 
mufawwidhah dia berhak kepada mahar seumpama dengan akad. Jika dia 
mufawwidhah dengan bahawa seorang perempuan yang cerdik kata kepada walinya : 
kahwinkanlah aku tanpa mahar, maka dia lakukan (wajib mahar dengan tiga perkara) 
iaitu dengan satu daripadanya.  
 

َلهُ  (أَْ  ٌَْفِلَ  ُ  ): اْْلَّوُ   َُ قَْ َ  اادُُّ وِ  َواََها َ ْ ُس نَْفِ َها ِاٌُْفَلَض اََها  ِ  (ااّزْوُا َعلَى نَْفِ ِ   )أَْي ٌُقَدِّ كُوَ  َت
. َواََها  َْعدَ اْافَْلِض َ ْ ُس نَْفِ َها ِاتَْ ِلٌِي اْاَ ْفُلوِض اْاَ اّ ِ َكاْاُ َ ّ ى  ًِ اْاعَْقدِ . َعلَى  َِصٌَلٍة ِ ْ  تَْ ِلٌِي نَْفِ َها

ٌَْس اََها َ ْ ُس نَْفِ َها اَ ُ َكاْاُ َ ّ ى  ًِ اْاعَْقدِ   .أَّ ا اْاُ َؤّ ُ   َلَ

1795. Pertamanya : (bahawa suami memfardhukannya) iaitu 
mengkadarkannya (ke atas dirinya) sebelum setubuh. Boleh isteri menahan dirinya 
supaya suami mengkadarkan baginya, supaya dia jelas pada menyerahkan dirinya. 
Boleh dia selepas fardhu itu menahan dirinya supaya diserahkan apa yang difardhukan 
yang tak ditempohkan, sama seperti mahar yang disebutkan didalam akad. Adapun 
yang ditempohkan maka tidak boleh dia menahan diri untuknya sama seperti yang 
disebutkan didalam akad.  
 

َوَهذَا َكَ ا قَااَ ُ .   َِإْ  اَْي تَْلَض  ِِ   ََكأَنّ ُ اَْي ٌُْفَلضْ .َوٌُْشتََلطُ ِلَ اَها  َِ ا ٌَْفِلُ  ُ ااّزْوُا، ِْلَّ  اْاَ ّ  اََها
ًُّ إذَا  ََلَض دُوَ  َ ْهِل اْاِ ثْ ِ  أَّ ا إذَا  ََلَض اََها َ ْهَل ِ ثِْلَها َ اَلًّ ِ ْ  نَْقِد اْا َلَِد َو َذَاَ ُ اََها َوَصدّقَتْ ُ َعلَى . اْْلَْذَلِع

 .أَنّ ُ َ ْهُل ِ ثِْلَها  َََل ٌُْعتَ َُل ِلَ اَها، ِْلَنّ ُ َع َثٌ 

1796. Disyaratkan redha isteri dengan apa yang suami fardhukan kerana hak itu 
miliknya. Maka jika dia tidak redha dengannya maka seolah-olah suami itu tidak 
memfardhukan. Ini sepertimana kata Azrai‟e apabila dia memfardhukan kurang dari 
mahar seumpama. Adapun apabila dia memfardhukan baginya mahar seumpamanya 
dalam keadaan tunai dari duit tempatan dan dia memberikan mahar itu kepada isterinya 
dan isteri itu membenarkannya di atas bahawa ia maskahwin seumpamanya, maka 
tidak diiktibarkan redhanya kerana ia sia-sia.  
 

ٌَْس  َدًََل َعْن ُ،  َْ  اْاَواِ ُب أََ دُهَُ ا ٌُْث تََلاَ ٌَا َعلَى َ ْهٍل  ِقَْدِل َ ْهِل اْاِ ثِْ ، ِْلَنّ ُ اَ  َ  ٌِْ . َوََل ٌُْشتََلطُ ِعْلُي ااّزْوَ 
 .َوٌَُ وُز  َْلٌض ُ َؤّ ٌ   ِااتَّلاِ ً، َو َْوَ  َ ْهِل اْاِ ثْ ِ 

1797. Sekira-kira keduanya saling redha di atas satu mahar tidak disyaratkan 
tahu dua suami isteri akan mahar seumpama, kerana ia bukannya ganti darinya, bahkan 
wajib satu daripada keduanya. Harus fardhu yang ditempohkan dengan redha 
meredhai, dan yang lebih dari mahar seumpama. 
 

ٌِْ   ِقَْوِاِ  : َوااثّانًِ  إذَا اْ تَنََي ااّزْوُا ِ ْ  اْافَْلِض اََها أَْو تَنَاَزَعا  ًِ قَْدِل  (أَْو ٌَْفِلُ  ُ اْاَ اِكُي  ): َ ا أََشاَل إاَ
 َكْي ٌُْفَلُض، ِْلَّ  َ ْنِص َ ُ  َْصُ  اْاُ ُصوَ اِت، َواَِكْ  ٌَْفِلُ  ُ اْاَ اِكُي َ اَلًّ ِ ْ  نَْقِد اْا َلَِد َكَ ا  ًِ قٌَِِي ،اْاَ ْفُلوِض 

ْاَزاُي  َِ اٍ  َ اّ ٍ ِ ْ  نَْقِد  ٌِْل نَْقِد اْا َلَِد، َوإِْ  َلِ ٌَْت ااّزْوَ ةُ  ِذَِاَك، ِْلَّ  َ ْنِص َ ُ اإْلِ اْاُ تْلَفَاِت، ََل ُ َؤّ ًَل َوََل  ِ َ
 . َواََها إذَا  ََلَ  ُ َ اَلًّ تَأِْ ٌُل اْاقَْ ِض  َْ  اََها تَْلكُ ُ  ِاْاكُلٌِِّّة، ِْلَّ  اْاَ ّ  اََها. اْا َلَدِ 
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1798. Keduanya apa yang dia isyaratkan dengan katanya (atau hakim 
memfardhukannya) apabila suami enggan dari memfardhukannya atau kedua mereka 
berbantah pada kadar yang difardhukan, berapa yang difardhukan kerana jawatan 
hakim itu menyelesaikan perbalahan, walaubagaimanapun hakim memfardhukannya 
dalam keadaan tunai dari duit tempatan sepertimana pada nilai-nilai benda yang 
dibinasakan, tidak dalam keadaan ditempohkan dan tidak dengan selain duit tempatan, 
sekalipun isteri redha dengan demikian itu, kerana jawatannya untuk melazimkan harta 
yang tunai dari duit tempatan. Boleh isteri apabila suami memfardhukan mahar yang 
tunai mentakhirkan terima serahan, bahkan boleh dia meninggalkannya sama sekali, 
kerana hak itu miliknya.  
 

ٌِْ  َوََل ٌَْنقَُا َعْن ُ  .َوٌَْفَلُض َ ْهُل ِ ثٍْ   ََِل ِزٌَادٍَة َوََل نَْقٍا  َوٌُْشتََلطُ ِعْلُي اْاَ اِكِي  َِ ْهِل اْاِ ثِْ  َ تّى ََل ٌَِزٌدَ َعلَ
ٍ ِ ْ  َ اِاِ ، ِْلَنّ ُ ِ ََلُف َ ا ٌَْقتَِ ٌِ  اْاعَْقدُ .إَّل  ِااتّفَاُوِت اْاٌَِ ٌلِ  ًّ َواْافَْلُض ااّصِ ٌُح  . َوََل ٌَِصحُّ  َْلُض أَْ نَ ِ

ٌِْ  أَْي ِ ْ  اْاَ اِكيِ  . َكاْاُ َ ّ ى  ًِ اْاعَْقِد  ٌََتََشّطُل  َِطََلٍ   َْعدَ َعْقٍد َوقَْ َ  َوْطٍء َ َواٌء أََكاَ  اْافَْلُض ِ ْ  ااّزْوَ 
1799. Hakim memfardhukan mahar seumpama tanpa lebih dan kurang. 
Disyaratkan tahu hakim dengan mahar seumpama hingga dia tidak melebikan di 
atasnya dan tidak mengurangkan darinya, melainan dengan lebih kurang yang sedikit. 
Tidak sah fardhu ajnabi dari hartanya kerana ia menyalahi apa yang dikehendaki akad. 
Fardhu yang sahih itu seperti mahar yang disebutkan didalam akad maka ia jadi 
setengah dengan talak selepas akad dan sebelum setubuh, samaada fardhu itu dari dua 
suami isteri atau dari hakim. 
 

ٌِْ   ِقَْوِاِ  : َوااثّاِاُث  ٌٍْض أَْو إْ َلاٍي أَْو دُ ٍُل،  (أَْو ٌَْدُ ُ   َِها  ): َ ا أََشاَل إاَ  )اََها  ( ٌََِ ُب  ) ِأَْ  ٌََطأََها َواَْو  ًِ َ 
َوإِْ  أَِذنَْت اَ ُ  ًِ َوْطئَِها  َِشْلِط أَْ  ََل َ ْهَل، ِْلَّ  اْاَوْطَء ََل ٌُ َاُح  ِاإْلِ َاَ ِة ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  َ ّ ِ اّاِ  (َ ْهُل اْاِ ثْ ِ 
َ ةُ أَْكثََل ِ ْ  َ ْهِل اْاِ ثِْ  ِ ْ  اْاعَْقِد إاَى اْاَوْطِء، ِْلَّ  اْا ُْ َي دََ َ   ِاْاعَْقِد  ًِ  .تَعَااَى َواْاُ ْعتَ َُل  ًِ َ ْهِل ِ ثِْ  اْاُ فَّوِ

تََْلُف  ََوَ َب اْْلَْكثَُل َكاْاَ ْق ُوِض  ِِشَلاٍء  َاِ دٍ   .َ َ انِِ ، َواْقتََلَ   ِِ  اإْلِ

1800. Ketiganya : apa yang dia isyaratkan dengan katanya (atau dia 
setubuhinya) dengan bahawa dia menyetubuhinya walaupun pada haid atau ihram 
atau dubur (maka wajib) bagi isteri itu (mahar seumpama) sekalipun dia izinkannya 
pada menyetubuhinya dengan syarat bahawa tidak ada mahar, kerana setubuh tidak 
diharuskan dengan pengharusan kerana padanya hak Allah taala. Yang diktibarkan 
pada mahar seumpama bagi mufawwidhah adalah yang paling tinggi dari mahar 
seumpamanya mula dari akad hingga kepada setubuh, kerana kemaluan perempuan itu 
masuk didalam dhamannya dengan akad itu dan menyertainya110 pembinasaan maka 
wajib yang paling tinggi, seperti barang yang diterima serahan dengan belian yang fasid. 
 

ٌِْ  قَْ لَُهَ ا َوَ َب اََها َ ْهُل اْاِ ثِْ ، ِْلَنّ ُ . َواَْو َطلَّ  ااّزْوُا قَْ َ   َْلٍض َوَوْطٍء  َََل َشْطلَ  َوإِْ  َ اَت أََ دُ ااّزْوَ 
َوَهْ  ٌُْعتَ َُل َ ْهُل اْاِ ثِْ  هُنَا  ِاْْلَْكثَِل َكَ ا  .َكاْاَوْطِء  ًِ تَْقِلٌِل اْاُ َ ّ ى،  ََكذَا  ًِ إٌَ اِب َ ْهِل اْاِ ثِْ   ًِ ااتّْفِوٌِض 

َ ّل أَْو  َِ اِ  اْاعَْقِد أَْو اْاَ ْوِت؟ أَْوُ  ٌ  ًِ ااّلْوَ ِة َوأَْصلَُها  ََِل تَْلِ ٌِ ز أَْوَ ُهَها أَّواَُها، ِْلَّ  اْا ُْ َي دََ َ   ًِ 
ٌِْ   ِاْاَ ْوِت َكاْاَوْطءِ  . َ َ انِِ   ِاْاعَْقِد َوتَقَّلَل َعلَ

1801. Kalau suami mentalakkan sebelum fardhu dan setubuh maka tidak ada 
setengah. Jika mati seorang dari dua suami isteri sebelum keduanya wajib baginya 
mahar seumpama kerana ia sep4rti setubuh pada penetapan mahar yang disebutkan, 
maka begitu juga pada mewajibkan mahar seumpama pada tafwidh. Adakah 
diiktibarkan mahar seumpama disini dengan yang paling tinggi sepertimana telah lalu 

                                                 
110

. iaitu setubuh atau dhaman, tidak dengan akad. 
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atau dengan ketika akad atau mati? Beberapa wajah didalam Raudhah dan asalnya 
tanpa tarjih. Yang paling ada wajah darinya adalah yang pertamanya, kerana kemaluan 
perempuan itu masuk pada dhamannya dengan akad dan tetap di atasnya dengan mati 
sama seperti setubuh. 
 

ًٌّ أَْو قَتَلَْت اْاُ ّلةُ نَْفَ َها  َواَْو قَتََ  ااّ ٌِّدُ أََ تَ ُ أَْو قَتَلَْت نَْفَ َها قَْ َ  دُُ وٍ  َ قََط َ ْهُلَها،  ِِ ََلٍف َ ا اَْو قَتَلََها أَْ نَ ِ
 .قَْ َ  اادُُّ وِ  ََل ٌَْ قُطُ َ ْهُلَها

1802. Kalau penghulu membunuh amahnya atau amah itu membunuh dirinya 
sebelum setubuh gugur maharnya, bersalahan kalau membunuhnya ajnabi atau 
perempuan merdeka membuhuh dirinya sebelum setubuh tidak gugur maharnya. 
 

 َوُلْكنُ ُ اْْلَْعَظُي نََ ٌب  ًِ اانِّ ٌ َِة ِاُوقُوعِ ااتّفَاُ ِل  ِِ  َكاْاَكفَاَءِة  ًِ .َوَ ْهُل اْاِ ثِْ  َ ا ٌُْلَغُب  ِِ   ًِ ِ ثِْلَها َعادَةً 
َوَظاِهُل َكََلِي اْْلَْكثَِلٌَ  اْعتِ َاُل ذَِاَك  ًِ اْاعََ ِي َكاْاعََلِب، َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ، ِْلَّ  ااّلَغ َاِت تَْ تَِلُف  ِاانَّ ِب  .اانَِّكاحِ 
ٌْ ِ . ُ ْطلَقًا ٌِْ  ثُّي ِْلٍَب ثُّي َعّ اٌت .  ٌََُلاَعى أَْقَلُب َ ْ  تُْنَ ُب إاَ ٌِْ  ثُّي ِْلٍَب ثُّي  َنَاُت أَخٍ ِْلَ ََو  َأَْقَل ُُهّ  أُْ ٌت ِْلَ ََو

ٌِْ  ٌُقَدُّي َعلَى اْاُ ْدِاً  ِِ َهةٍ  ٌِْ  ثُّي ِْلٍَب، ِْلَّ  اْاُ ْدِاً  ِِ َهتَ ٌِْ  ثُّي ِْلَبٍ . ِْلَ ََو  .ثُّي  َنَاُت اْْلَْعَ اِي ِْلَ ََو

1803. Mahar seumpama itu apa yang digemari pada seumpama seorang 
perempuan itu pada adatnya. Rukunnya yang paling besar adalah titihan pada 
perempuan yang mempunyai titihan kerana berlaku rasa megah dengannya, sama 
seperti sepadanan pada nikah. Zahir kalam kebanyakkan ulamak mengiktibarkan 
demikian itu pada orang „ajam dan orang arab, yang mana ia yang muktamad kerana 
rasa-rasa gemar itu berlainan dengan titihan semata-mata maka dipelihara yang paling 
dekat orang yang dibangsakan perempuan itu kepadanya, maka yang paling dekat 
daripada mereka itu adalah saudara perempuan seibu sebapa kemudian sebapa 
kemudian anak perempuan saudara lelaki seibu sebapa kemudian sebapa kemudian 
emak saudara seibu sebapa keudian sebapa kerana yang menjulur dengan dua pihak 
didulukan keats yang menjulur dengan satu pihak, kemudian anak perempuan bapa 
saudara seibu sebapa kemudian sebapa.  
 

 َوٌُقَدُّي . َِإْ  تَعَذَّل اْعتِ َاُل نَِ اِء اْاعََص َِة اُْعتُ َِل  ِذََواِت اْْلَْلَ اِي َكاْاَ دّاِت َواْاَ اََلِت، ِْلَنُّهّ  أَْواَى ِ ْ  اْْلََ انِبِ 
 .ِ ْ  نَِ اِء اْْلَْلَ اِي اْْلُيُّ ثُّي اْاَ دّاُت ثُّي اْاَ اََلُت ثُّي  َنَاُت اْْلََ َواِت ثُّي  َنَاُت اْْلَْ َوا ِ 

1804. Maka jika teruzur dari mengiktibarkan perempuan-perempuan „asabah 
diiktibarkan perempuan-perempuan zawil arham seperti nenek dan mak saudara belah 
emak kerana mereka itu terutama dari orang asing. Didulukan dari perempuan-
perempuan zawil arham emak kemudian nenek kemudian mak saudara belah emak 
kemudian anak perempuan saudara perempuan kemudian anak perempuan bapa 
saudara belah emak. 
 

َواْاُ َلادُ  ِاْْلَْلَ اِي هُنَا قََلا َاُت اْْلُّيِ ََل ذَُوو اْْلَْلَ اِي اْاَ ْذكُوُلوَ   ًِ اْافََلائِِض، ِْلَّ  أُّ َهاِت اْْلُّيِ اَْ َ  ِ ْ  
َوَ ا  .َوٌُْعتَ َُل َ َي َ ا تَقَدَّي ِ  ٌّ َوِعفّةٌ َوَعْقٌ  َوَ َ اٌ  َوٌََ اٌل َو ََصاَ ةٌ َو ََكاَلةٌ َوثٌُُو َةٌ . اْاَ ْذكُوِلٌَ   ًِ اْافََلائِِض 

فَاتِ  َوٌُْعتَ َُل َ َي ذَِاَك اْا َلَدُ  َِإْ  َكاَ  . اْ تَلََف  ِِ  َغَلٌض َكاْاِعْلِي َوااّشَلِف، ِْلَّ  اْاُ ُهوَل تَْ تَِلُف  ِاْ تََِلِف ااّصِ
ًَ  ًِ إْ دَاهَُ ا اُْعتُ َِل  ِعََص َاِت  َلَِدَها ٌِْ  ِه  َِإْ  كُّ  كُلُُّهّ   ِ َْلدٍَة أُْ َل   َاَِلْعتِ َاُل  ِِهّ  ََل . نَِ اُء اْاعََص َِة  ِ َلَدَ

 . ِأَْ نَ ٌِّاِت  َلَِدَها َكَ ا قَااَ ُ  ًِ ااّلْوَ ةِ 
1805. Yang dikehendaki dengan arham disini adalah kerabat emak bukan zawil 
arham yang disebutkan pada faraidh, kerana emak-emak bagi emak bukan daripada 
orang-orang yang disebutkan pada faraidh. Diiktibarkan serta apa yang telah lalu itu 
umur dan „iffah dan akal dan cantik dan kaya dan kefasihan dan dara dan janda, dan 
apa yang berlain-lainan tujuan dengannya seperti ilmu dan kemuliaan kerana mahar-
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mahar itu berlain-lainan dengan berlainan sifat-sifat. Diiktibarkan serta demikian itu 
negeri i.e kawasan tempat tinggal. Maka jika perempuan-perempuan asabah itu pad 
dua negeri yang dia pada satu daripada keduanya diiktibarkan maharnya dengan 
„asabah-„asabah negeri tempat tinggalnya. Maka jika mereka semuanya pada negeri 
yang lain maka iktibarkan ia dengan mereka itu bukan dengan perempuan ajnabi 
negerinya sepertimana dikatakan didalam Raudhah.  
 

ٌَْس ِْلَقَّ ِ ااّصدَاِ  َوََل ِْلَْكثَِلِه َ دٌّ  )   َْ  َ ا ِطُ ُ كُ ُّ َ ا َصّح َكْونُ ُ َ  ٌِعًا ِعَوً ا أَْو ُ عَّوً ا َصّح َكْونُ ُ ،(َواَ
ًْ ِ ْنَطٍة اَْي تَِصّح ااتّْ ِ ٌَةُ َوٌُْلَ ُي ِاَ ْهِل . َصدَاقًا، َوَ ا َلَ  ََلَ  َ  َلَْو َعقَدَ  َِ ا ََل ٌُتََ ّوُ  َوََل ٌُقَا َُ   ُِ تََ ّوٍ  َكَ  ّت

ٌَْلهُ،  َََل ٌَِصحُّ ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اّاِ تَعَااَى  ِِ   ًِ َ تِْل اْاعَْوَلِة َكَ ا قَااَ ُ . اْاِ ثْ ِ  َوَكذَا إذَا أَْصدَقََها ثَْو ًا ََل ٌَْ ِلُك َغ
ٌِْ  َوَ لَّي ِالِّذي أََلادَ ااتّْزِوٌَج َعلَى إَزاِلِه  ًّ ُ ْ تَِدَلًّ  ِقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ٌْت  إٌّاَها  }: ااّزْلَكِش إَزاُلك َهذَا إْ  أَْعَط

 .َ ا َصّح َ  ٌِعًا َصّح َصدَاقًا: َوَهذَا دَاِ ٌ   ًِ قَْوِانَا. {َ لَْ ت َوََل إَزاَل اَك 

1806. (Tidak ada had bagi serendah-rendah maskahwin dan setinggi-
tingginya), bahkan dhabitnya setiap apa yang sah sebagai barang jualan, bayaran atau 
yang dibayar, sah keadaannya sebagai maskahwin, dan apa yang tidak maka tidak. 
Maka kalau dia mengakadkan dengan apa yang tidak dibilang harta dan tidak dibetuli 
dengan apa yang dibilang harta seperti dua butir gandum tidak sah sebutan mahar itu, 
dan dikembalikan ia kepada mahar seumpama. Begitu juga apabila dia memaharkan 
isterinya kain yang tidak dia tidak miliki selainnya maka tidak sah ia kerana bersangkut 
hak Allah taala dengannya pada menutup aurat, sepertimana dikatakan Zarkasyi hal 
keadaan dia berdalil dengan sabda nabi s.a.w.m kepada orang yang hendak berkahwin 
di atas kain pakainya “kain pakai kamu ini jika kamu berikannya kepada dia kamu duduk 
dan tidak ada kain pakai bagi kamu”. Ini masuk pada kata kita : apa yang sah sebagai 
barang jualan sah sebagai maskahwin.  
 

 َوأَْ  ََل ٌَِزٌدَ َعلَى َ ْ ِ ِ ائَِة ،َوٌَُ  ُّ أَْ  ََل ٌَْنقَُا اْاَ ْهُل َعْ  َعَشَلِة دََلاِهَي ُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف أَ ًِ َ نٌِفَةَ 
ٌِْ  َوَ لَّي َوَزْوَ اتِ ِ  َوأَّ ا إْصدَاُ  أُّيِ َ  ٌِ َةَ أَْل َعَِ ائَِة ِدٌنَاٍل  ََكاَ  ِ ْ  . ِدْلَهَي َكأَْصِدقَِة  َنَاتِِ  َصلّى اّاُ َعلَ

ٌِْ  َوَ لّيَ  ِ إْكَلاً ا اَ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ  .اانَّ اِش

1807. Sunat bahawa mahar itu tidak kurang dari sepuluh dirham kerana keluar 
dari khilaf Abu Hanifah dan bahawa ia tidak lebih di atas lima ratus dirham, seperti 
maskahwin anak-anak nabi s.a.w.m dan isteri-isterinya. Adapun memberikan 
maskahwin kepada Ummu Habibah empat ratus dinar maka adalah ia dari Najasyi 
sebagai layanannya memuliakan nabi s.a.w.m. 
 

َ اَلِة َكتَْعِلٌٍي  ٌِِ  كُْلفَةٌ َوِ ٌَاَطِة ثَْوٍب َوِكتَا ٍَة  (َوٌَُ وُز أَْ  ٌَتََزّوَ َها َعلَى َ ْنفَعٍَة َ ْعلُوَ ٍة  ) تُْ تَْو َى  ِعَْقِد اإْلِ
ّ ِة َ اَز َوٌَْ تَأِْ ُل اََها َ ْ  ٌُْ ِ نَُها،َونَْ ِوَها .  إذَا َكاَ  ٌُْ ِ ُ  تِْلَك اْاَ ْنفَعَةَ  َِإْ  اَْي ٌَكُْ  ٌُْ ِ نَُها َواْاتََزَي  ًِ ااذِّ

ٌِْد اْاَ ْعلُوَ ِة اْاَ ْنفَعَةُ اْاَ ْ ُهواَةُ  َََل ٌَِصحُّ أَْ   .َوإِْ  اْاتََزَي اْاعََ َ   ِنَْفِ ِ  اَْي ٌَِصّح َعلَى اْْلََصّحِ ِاعَْ ِزهِ  َوَ َلَا  ِقَ
. تَكُوَ  َصدَاقًا، َواَِكْ  ٌَِ ُب َ ْهُل اْاِ ثْ ِ 

1808. (Harus dia mengahwininya di atas manfaat yang dimaklumi) yang 
boleh disempurnakan dengan akad sewaan seperti mengajar sesuatu yang berat dan 
menjahit kain dan menulis dan umpamanya apabila dia pandaikan manfaat itu. Maka 
jika dia tidak pandaikannya dan dia menyanggup didalam zimmahnya harus ia dan dia 
mengupah untuknya orang yang pandaikannya. Jika dia menyanggup kerja itu dengan 
dirinya sendiri tidak sah ia di atas yang paling sahih kerana lemahnya. Keluar dengan 
kait yang dimaklumi oleh manfaat yang majhul maka tidak sah ia sebagai maskahwin, 
akan tetapi wajib mahar seumpama. 
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ْعِل َواْاَ ّطِ  ٌِْلَها َوِاْلقُْلآِ  َواْاَ ِدٌِث َواْاِفْقِ  َوااّشِ َوإِْطََلُ  ااتّْعِلٌِي  ٌَِ ا تَقَدَّي َشاِ ٌ  ِاَ ا ٌَِ ُب تَعَلُُّ  ُ َكاْافَاتَِ ِة َوَغ
ٌَْها تَْعِلٌُ  ُ، َوَكذَا ِاعَْ ِدَها َعلَى اْْلََصّحِ  ًِ  ًَ أَْو َواَِدَها اْاَواِ ِب َعلَ ٌَْس  ُِ َ ّلٍي َوِاتَْعِلٌِ َها ِه ٌِْل ذَِاَك ِ ّ ا اَ َوَغ
ٌِْلَها  َِطََلقَِها، أَّ ا إذَا أَْصدَقََها تَْعِلٌَ َها  ِنَْفِ ِ   ََطلَّ  قَْ َ  ااتّْعِلٌِي  َْعدَ  ااّلْوَ ِة،  َعَلَى َهذَا ََل ٌَتَعَذُّل تَْعِلٌُي َغ

ٌِْ  ََل ٌَُ وُز اْ تََِلُؤهُ  َِها  .دُُ وِاِ  أَْو قَْ لَ ُ تَعَذَّل تَْعِلٌُ  ُ، ِْلَنَّها َصاَلْت ُ َ ّلَ ةً َعلَ

1809. Itlak mengajar pada apa yang telah lalu itu melengkapi apa yang wajib 
dipelajari seperti fatihah dan selainnya dan Quran dan hadith dan fekah dan syair dan 
khat dan selain itu daripada apa yang tidak haram, dan melengkapi mengajarkan isteri 
itu sendiri atau anaknya yang wajib dia ajari. Begitu juga hambanya di atas yang paling 
sahih didalam Raudah. Maka di atas ini tidak teruzur mengajar selain isteri dengan 
sebab talaknya. Adapun apabila dia memaharkan isterinya dengan mengajarkannya 
dengan dirinya sendiri kemudian dia mentalakkan sebelum mengajar selepas setubuh 
atau sebelumnya teruzur dia mengajarnya kerana dia menjadi haram di atasnya tidak 
harus dia berkhalwat dengannya. 
 

ٌَْها ِالتّْعِلٌيِ :  َِإْ  قٌَِ   أُِ ٌَب  ِأَّ  كَُلًّ ِ ْ  !  َوَهِذِه َصاَلْت أَْ نَ ٌِّةً  ََهَّل َ اَز تَْعِلٌُ َها،اْْلَْ نَ ٌِّةُ ٌُ َاُح اانَّظُل إاَ
ٌْنَُهَ ا نَْوعُ ُودٍّ  َقَِوٌَْت ااتُّْهَ ةُ  َاْ تَنََي ااتّْعِلٌُي ِاقُْلِب اْاِفتْنَةِ  ٌِْ  تَعَلّقَْت آَ ااُ ُ  ِاْْلَ ِل َوَ َصَ   َ  ِِ ََلِف . ااّزْوَ 

ٌْنَُهَ ا اْقتََ ْت َ َواَز ااتّْعِلٌيِ  ِ  َِإّ  قُّوةَ اْاَوْ َشِة  َ ًّ َوقٌَِ  اْاُ َلادُ  ِااتّْعِلٌِي ااِّذي ٌَُ وُز اانَّظُل اَ ُ هَُو ااتّْعِلٌُي . اْْلَْ نَ ِ
 ًُّ ٌِْل اْاَواِ ِب َوَلّ َح َهذَا اا ُّْ ِك ُز : َوقٌَِ  . اْاَواِ ُب َكِقَلاَءِة اْافَاتَِ ِة،  ََ ا هُنَا َ َ لُّ ُ  ًِ َغ ااتّْعِلٌُي ااِّذي ٌَُ ّوِ

 ِ ًّ ًُّ . اانَّظَل َ ااٌّ  ِاْْلَْ َلِد  ِِ ََلِف اْْلَْ نَ ِ  .َواْاُ ْعتََ دُ اْْلَّو ُ . َوَلّ َح َهذَا اْاَ ََلُ  اْاَ َ لِّ

1810. Maka jika dikatakan : perempuan ajnabi diharuskan pandang kepadanya 
untuk mengajarnya dan perempuan ini menjadi ajnabi maka hendaklah harus 
mengajarinya! Aku jawab dengan bahwa setiap dari dua suami isteri bergantung angan-
angannya dengan yang seorang lagi dan terhasil di antara keduanya satu bentuk rasa 
kasih maka kuat tohmahan, maka tertegah mengajar kerana dekat fitnah itu. Bersalahan 
perempuan ajnabiah111 maka kuat rasa liar hati di antara kedua mereka menuntut harus 
mengajarinya. Dikatakan yang dikehendaki dengan mengajar yang harus memandang 
untuknya adalah mengajarkan yang wajib seperti bacaan fatihah, maka apa yang disini 
tempatnya pada selain yang wajib. Subki mentarjihkan ini. Dikatakan mengajar yang 
mengharuskan pandang khas dengan amrud, bersalahan ajnabiah. Mentarjihkan ini 
Jalal Mahalli. Yang muktamad yang pertama.  
 

اْاَ ْلَوةُ  َِها َكأَْ  َكانَْت َصِ ٌَلةً ََل تُْشتََهى أَْو َصاَلْت َ ْ َلً ا اَ ُ  أَْ َهَي تَْعِلٌلُُهْي ااّ ا ُِ  أَنَّها اَْو اَْي تَْ ُليْ : تَْن ٌِ ٌ 
.  َِلَ اعٍ أَْو نََكَ َها ثَانًٌِا اَْي ٌَتَعَذّْل ااتّْعِلٌُي، َوهَُو َكذَِاكَ 

1811. Tanbih. „Illat yang diberikan oleh mereka memahamkan bahawa kalau 
tidak haram khalwat dengannya seperti bahawa yang ditalakkan itu budak kecil yang 
belum diingini atau dia menjadi mahramnya dengan susuan atau dia mengahwininya 
kali kedua tidak teruzur mengajarinya, yang mana ia seperti itu. 
 

َواَْو أَْصدَقََها تَْعِلٌَي ااتّْوَلاِة أَْو . َوإَِّل  ََلَ . اَْو أَْصدََ  َزْوَ تَ ُ اْاِكتَا ٌِّةَ تَْعِلٌَي قُْلآٍ  َصّح إْ  تََوقَّي إْ ََلَ َها:  ُُلوعٌ 
َء اََها ِ َواهُ أَْو قَْ لَ ُ َوَ َب اََها َ ْهُل اْاِ ثْ ِ  ًْ ٌْنَا  َْعدَ ااتّْعِلٌِي  َََل َش ْنِ ٌِ  َوهَُ ا َكا َِلاِ  ثُّي أَْ لََ ا أَْو تََلا َعَا إاَ  .اإْلِ

 ًُّ ٌِْ   َِإْ  َكاَ   ًِ تَْعِلٌِ َها كُْلفَةٌ َصّح َوإَِّل  َََل َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع َ . َواَْو أَْصدََ  اْاِكتَا ٌِّةَ تَْعِلًٌ ا ِالّشَهادَت
1812. Cabangan-cabangan : kalau dia memaharkan isterinya yang kitabiah 
dengan mengajarinya quran sah ia jika diharapkan islamnya. Jika tidak maka tidak. 
Kalau dia memaharkannya dengan mengajarkan Taurat atau Injil dan kedua mereka itu 
kafir kemudian mereka islam, atau kedua mereka mengangkatkan kepada kita selepas 
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berlaku pengajaran itu maka tidak ada suatu bagi isteri itu selainnya, atau sebelumnya 
wajib baginya mahar seumpama. Kalau dia memaharkan perempuan kitabiah dengan 
mengajarkan dua syahadah maka jika mengajarkan dua kalimah itu berat sah ia. Jika 
tidak maka tidak, sepertimana dikatakan Azrai‟e. 
 

َكِإْ ََلِ ِ  َوِلدّتِِ  َوِاعَانِِ  َوإِْلَ اعِ  (قَْ َ  اادُُّ وِ   )َو ِكُّ ِ  ُْلقٍَة ُوِ دَْت ََل ِ ْنَها َوََل  َِ  َ َِها  (َوٌَْ قُطُ  ِااّطََلِ   )
َها اَ ُ، ِ  اََها أَْو أُّ ِ ، {َوإِْ  َطلّْقتُُ وهُّ  ِ ْ  قَْ ِ  أَْ  تََ  ُّوهُّ   }: أَّ ا  ًِ ااّطََلِ   َِْلٌَِة . (نِْصُف اْاَ ْهِل  ) أُّ ِ

 ِ ٌْ  . َوأَّ ا اْا َاقًِ  َ ِاْاِقٌَاِس َعلَ

1813. (Gugur dengan talak) dan dengan setiap perceraian yang ujud bukan dari 
isteri dan bukan dengan sebab dia (sebelum setubuh), seperti islam suami dan 
riddahnya dan li‟annya dan emaknya menyusukan isterinya atau emak isterinya 
menyusukan dia (oleh setengah mahar). Adapun pada talak maka kerana ayat “dan 
jika kamu talakkan mereka sebelum kamu sentuh mereka. . . ”, dan adapun yang tinggal 
lagi maka dengan kias di atasnya.  
 

ٌْ ِِ  أَْو  ٌَْها أَْو  َْ ِ َها  ِعَ َوأَّ ا اْافُْلقَةُ ااّتًِ ُوِ دَْت ِ ْنَها قَْ َ  اادُُّ وِ  َكِإْ ََلِ َها  ِنَْفِ َها أَْو  ِااتّ َِعٌِّة ِْلََ ِد أَ ََو
ٌْ َِها تُْ ِقطُ اْاَ ْهَل اْاُ َ ّ ى اْ تِدَاًء أَْو  ِلدّتَِها َوإِْلَ اِعَها َزْوَ ةً اَ ُ َصِ ٌَلةً أَْو ُوِ دَْت  َِ  َ َِها َكفَْ ِ ِ   ِعَ

ًَ اْاُ ْ تَاَلةُ ِاْلفُْلقَِة  ََكأَنَّها  ًَ اْافَاِ َ ةُ  َِه اْاَ ْفُلوَض ااّصِ ٌَح َوَ ْهَل اْاِ ثِْ   ًِ كُّ ِ َ ا ذُِكَل، ِْلَنَّها إْ  َكانَْت ِه
ًَ اْافَاِ َ ةُ  ٌْ َِها  ََكأَنَّها ِه  .أَتْلَفَْت اْاُ عَّوَض قَْ َ  ااتّْ ِلٌِي  ٌََْ قُطُ اْاِعَوُض َوإِْ  َكاَ  هَُو اْافَاِ ُخ  ِعَ

1814. Adapun perceraian yang ujud kerana isteri sebelum setubuh seperti 
islamnya dengan dirinya sendiri atau dengan ikut seorang dari dua ibu bapanya, atau 
fasakhnya dengan „aib suami atau riddahnya dan dengan dia menyusukan isteri lain 
yang kecil bagi suaminya, atau ujud dengan sebabnya seperti fasakh suami dengan 
„aibnya adalah menggugurkan mahar yang disebutkan mula-mula atau yang 
difardhukan yang sahih, dan mahar seumpama pada setiap apa yang disebutkan, 
kerana isteri itu jika dia sendiri memfasakhkan maka dia memilih untuk bercerai maka 
seolah-olah dia membinasakan barang yang dibayari sebelum penyerahan maka 
gugurlah bayarannya, dan jika suaminya yang memfasakhkan dengan aibnya maka 
seolah-olah dia yang memfasakhkan.  
 

ًُّ . نَّصُف؟ َوْ َها ِ ٌَتَ اَْو اْلتَدّا َ عًا  ََهْ  هَُو َكِلدّتَِها  ٌََْ قُطُ اْاَ ْهُل أَْو َكِلدّتِِ  فَ : تَْن ٌِ ٌ  وٌَانِ َصّ َح اْْلَّوُ  االُّ
ٌِْلِهْي، َوهَُو أَْوُ  ُ  ًُّ َواْ ُ  أَ ًِ َعْصُلوٍ  َوَغ ٌُْلهُْي، َوَصّ َح ااثّانًِ اْاُ تََواًِّ َواْافَاِلقِ ًُّ َوَغ ًُّ َواْْلَْذَلِع  .َواانَّ ائِ

1815. Tanbih. Kalau kedua mereka murtad serentak maka adakah ia seperti 
riddah isteri maka gugur mahar itu atau seperti riddah suami maka ia jadi setengah? 
Dua wajah. Ruyani dan Nasai‟e dan Azrai‟e dan selain mereka mengesahkan yang 
pertama, sementara Mutawalli dan Fariqi dan Ibnu Abi Ashrun dan selain mereka 
mengesahkan yang kedua, yang mana ia yang lebih ada wajah. 
 

ءٌ : تَتِّ ةٌ  ًْ َ ةً َواَْي ٌُْفَلْض اََها َش  .ٌَِ ُب ِاُ َطلّقٍَة قَْ َ  َوْطٍء ُ تْعَةٌ إْ  اَْي ٌَِ ْب اََها َشْطُل َ ْهٍل  ِأَْ  َكانَْت ُ فَّوِ
ْ َ اعَ  َ اُي  ٌِِ  اإْلِ   .َوادَّعى اإْلِ

1816. Tatimmah. Wajib mut‟ah112 bagi perempuan yang ditalakkan sebelum 
setubuh jika tidak wajib baginya setengah mahar dengan bahawa dia mufawwidhah dan 
belum dikadarkan sesuatu baginya. al Imam mendakwa ijmak padanya.  
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ٌْكُْي إْ  َطلّْقتُْي اانَِّ اَء َ ا اَْي تََ  ُّوهُّ  أَْو تَْفِلُ وا اَُهّ   َِلٌَ ةً َوَ تِّعُوهُّ   }: ِاقَْوِاِ  تَعَااَى   {َوََل ُ نَاَح َعلَ
ًٌْ ا ِاَ ْوطُوَءٍة  ًِ اْْلَْظَهِل ِاعُُ وِي قَْوا  تَعَااَى .اْْلٌَةَ  ، َوِْلَّ  َ ِ ٌَي {َوِاْلُ َطلّقَاِت َ تَاعٌ  ِاْاَ ْعُلوِف  }:  َوٌَِ ُب أَ

اْاَ ْهِل َوَ َب  ًِ ُ قَا َلَِة اْ تٌِفَاِء َ ْنفَعَِة اْا ُْ يِ  ََ ََل ااّطََلُ  َعْ  اْاَ ْ ِل،  ِِ ََلِف َ ْ  َوَ َب اََها اانِّْصُف  َِإّ  
 . ُْ عََها َ ِلَي اََها  ََكاَ  اانِّْصُف َ ا ًِلا ِاْ ٌَِ اِ  

1817. Demikian itu kerana firman Allah taala “tidak ada salah di atas kamu jika 
kamu talakkan perempuan selama kamu belum sentuh mereka atau belum kamu 
fadhukan bagi mereka satu fardhu dan kamu berikan mereka mut‟ah. . .”. Wajib ia juga 
bagi perempuan yang disetubuhi pada yang paling zahir kerana umum firman Allah 
taala “dan bagi mereka yang ditalakkan mut‟ah dengan yang baik” dan kerana semua 
mahar itu wajib pada membetuli penyempurnaan manfaat kemaluan perempan maka 
sunyi talak itu dari tampungan, bersalahan orang yang wajib setengah mahar baginya 
maka kemaluannya selamat baginya maka adalah setengah itu penampung rasa liar 
hatinya.  
 

إّ  ُوُ وَب اْاُ تْعَِة ِ ّ ا ٌَْ فُُ  اانَِّ اُء َعْ  اْاِعْلِي  َِها  ٌََْن َِ ً تَْعِلٌفُُهّ  َوإَِشاَعةُ ُ ْكِ َها : قَاَ  اانَّوِويُّ  ًِ  َتَاِوٌِ  
 .ِاٌَْعِلْ َ  ذَِاكَ 

1818. Kata Nawawi didalam fatwa-fatwanya : bahawa wajib mut‟ah itu daripada 
apa yang lalai kaum perempuan dari mengetahuinya maka sayugia memaklumkan 
mereka dan memasyhurkan hukumnya supaya mereka mengetahuinya.  
 

. َو ُْلقَةٌ ََل  َِ  َ َِها  ِأَْ  َكانَْت ِ ْ  ااّزْواِ َكِلدّتِِ  َوِاعَانِِ  َكَطََلٍ   ًِ إٌَ اِب اْاُ تْعَةِ 
1819. Perceraian bukan dengan sebab isteri dengan bahawa ianya dari suami 
seperti riddahnya dan li‟annya adalah seperti talak pada mewajibkan mut‟ah.  
 

 َِإْ  تَنَاَزَعا  ًِ قَْدِلَها قَدَّلَها اْاقَاِ ً  ِاْ تَِهاِدِه . َوٌَُ  ُّ أَْ  ََل تَْنقَُا َعْ  ثَََلثٌَِ  ِدْلَهً ا أَْو َ ا قٌَِ تُ ُ ذَِاكَ 
 }:  ُ ْعتَ ًِلا َ ااَُهَ ا ِ ْ  ٌََ اِل ااّزْواِ َوإِْعَ اِلِه َونََ  َِها َوِصفَاتَِها، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى ، َِ َ ِب َ ا ٌَِلٌُ   ِاْاَ ا ِ 

. {َوَ تِّعُوهُّ  َعلَى اْاُ وِ يِ قَدَُلهُ َوَعلَى اْاُ ْقتِِل قَدَُلهُ 
1820. Sunat bahawa ia tidak kurang dari tiga puluh dirham atau apa yang 
nalainya seperti itu. Maka jika mereka berbalah pada kadarnya qadhi mengkadarkannya 
dengan ijtihadnya dengan sekira-kira apa yang layak dengan keadaan, dengan dia 
mengiktibarkan keadaan kedua mereka daripada kaya suami dan papanya dan titihan 
isteri dan sifat-sifatnya kerana firman Allah taala “dan berilah mereka mut‟ah, di atas 
yang kaya kadarnya dan di atas yang fakir kadarnya”. 
 

ٌِْ  ٌَْ تَِ عَا ِ . ثُّي َشَلَع  ًِ أَْ َكاِي اْاَوِاٌَ ةِ  . َواْشتِقَاقَُها َكَ ا قَاَ  اْْلَْزَهِليُّ ِ ْ  اْاَوْاِي َوهَُو اَِلْ تَِ اعُ، ِْلَّ  ااّزْوَ 
ٌِْلِهَ ا، اَِكّ  اْ تِْعَ ااََها ُ ْطلَقَةً  ًِ اْاعُْلِس  ًَ تَقَُي َعلَى كُّ ِ َطعَاٍي ٌُتَّ ذُ ِا ُُلوٍل َ اِدٍث ِ ْ  عُْلٍس َوإِْ ََلٍك َوَغ َوِه

 .أَْشَهلُ 

1821. Kemudian dia masuk pada hukum-hukum walimah i.e kenduri. Ambilan 
lafaznya sepertimana kata Azhari adalah dari “َوْلم” iaitu berhimpun, kerana berhimpun 
dua suami isteri. Ianya jatuh ke atas setiap makanan yang dibuat kerana kegembiraan 
yang baru datang, daripada kerja kahwin113 dan selainnya, akan tetapi pengunaannya 
semata-mata pada kerja kahwin lebih masyhur. 
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 .akad diatas isteri ”اهًلك“ ,setubuh dengan isteri ”العرس“ .
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ٌِْ  َ َي َ ّيِ ااّلاِء َوإِْ َكانَِها اَِلْ تِنَاُء  ِااّزْوَ ِة  (َواْاَوِاٌَ ةُ َعلَى اْاعُْلِس ) ُ َؤّكدَةٌ  (ُ ْ تََ  ّةٌ  )اْاعُْلُس  َِ ّيِ اْاعَ
ٌِْ  َوَ لَّي قَْوًَل َو ِْعًَل،  َِفً اْا َُ اِلّيِ  ٌِْ  َوَ لَّي أَْواََي َعلَى  َْعِض  }: ِاثُ ُوتَِها َعْن ُ َصلّى اّاُ َعلَ أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

ٌِْ  ِ ْ  َشِعٌٍل، َوأَنّ ُ أَْواََي َعلَى َصِفٌّةَ  ِتَْ ٍل َوَ ْ ٍ  َوأَقٍِط  َوأَنّ ُ قَاَ  ِاعَْ ِد ااّلْ َ ِ  ْ ِ  َعْوٍف َوقَْد  {نَِ ائِِ   ُِ دّ
ٌْ ِ . {أَْوِاْي َواَْو  َِشاٍة  }: تََزّوَا  ٌِْلِه َ ا قَدََل َعلَ ِ  َشاةٌ َوِا َ ًُّ . َوأَقَلَُّها ِاْلُ تََ ّكِ َواْاُ َلادُ أَقَ ُّ اْاَكَ اِ  : قَاَ  اانَّشائِ

ٍء أَْواََي ِ ْ  ااّطعَاِي َ ازَ  ًْ . َشاةٌ ِاقَْوِ  ااتّْن ٌِِ  َو ِأَّيِ َش
1822. (Walimah i.e Kenduri kahwin itu), “عرس” dengan dhammah „ain serta 
dhammah ra‟ dan sukunnya adalah setubuh isteri, (adalah sunat) muakkad kerana 
sabitnya dari nabi s.a.w.m dengan kata-kata dan perbuatan. Maka didalam Bukhari 
“bahawa nabi s.a.w.m membuat walimah di atas sebahagian isteri-isterinya dengan dua 
cupak gandum dan bahawa dia membuat walimah di atas Safiah dengan tamar dan 
minyak sapi dan keju” dan bahawa dia berkata kepada Abdul Rahman bin „Auf walhal 
dia berkahwin “buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing”. Sekurang-
kurangnya bagi yang mampu adalah seekor kambing dan bagi yang tidak mampu apa 
yang dia mampu. Kata Nasai‟e : yang dikehendaki adalah sekurang-kurang 
sempurnanya seekor kambing kerana kata Tanbih : dengan apa-apa suatu dia buat 
walimah daripada makanan ianya harus. 
 

ًُّ ِ ْ  َكََلِي اْا َ َِوّيِ أَّ  َوْقتََها ُ َوّ ٌي ِ ْ  ِ ٌِ  اْاعَْقِد  ٌََْدُ ُ  : تَْن ٌِ ٌ  اَْي ٌَتَعَّلُ وا ِاَوْقِت اْاَوِاٌَ ِة، َواْ تَْن ََط اا ُّْ ِك
ٌِْ  َوَ لَّي اَْي ٌُوِاْي َعلَى نَِ ائِِ  إَّل  َْعدَ اادُُّ وِ   }َوْقتَُها  ِِ  َواْْلَْ َ ُ   ِْعلَُها  َْعدَ اادُُّ وِ   . {ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌَْها ِ ْ  ِ ٌِ  اْاعَْقدِ  َ ا َةُ إاَ  . َوإِْ  َ ااََف اْْلَْ َ  َ ، َتَِ ُب اإْلِ

1823. Tanbih. Mereka tidak menyentuh waktu walimah itu. Subki mengambil 
faham dari kalam Bughawi bahawa waktunya meluas mula dari akad. Maka masuk 
waktunya dengan akad. Yang terafdhal melakukannya selepas setubuh, “kerana nabi 
s.a.w.m tidak membuat walimah di atas isteri-isterinya melainkan selepas setubuh”. 
Maka wajib memenuhi jemputan kepadanya mula dari masa akad sekalipun ia 
menyalahi yang terafdhal.  
 

ٌَْها َواِ  َةٌ  ) َ ا َةُ إاَ ٌِْ   (َواإْلِ ٌْنًا ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ  ًَ أََ دُكُْي إاَى اْاَوِاٌَ ِة  َْلٌَأْتَِها  }: َع  }:  َوَ  َِل ُ ْ ِلٍي ،{إذَا دُِع
. {َشلُّ ااّطعَاِي َطعَاُي اْاَوِاٌَ ِة تُْدَعى اََها اْْلَْغنٌَِاُء َوتُتَْلُك اْافُقََلاُء َوَ ْ  اَْي ٌُِ ْب اادّْعَوةَ  َقَْد َعَصى اّاَ َوَل ُواَ ُ 

ٌِْ  َ ْل ُوًعا . َواْاُ َلادُ َوِاٌَ ةُ اْاعُْلِس، ِْلَنَّها اْاَ ْعُهودَةُ ِعْندَهُيْ : قَااُوا  ًَ  }: َوٌَُؤٌِّدُهُ َ ا  ًِ ااّصِ ٌَ  إذَا دُِع
 .{أََ دُكُْي إاَى َوِاٌَ ِة عُْلٍس  َْلٌُِ ْب 

1824. (Memenuhi jemputan kepadanya wajib) „ain kerana khabar dua kitab 
yang sahih “apabila seorang dari kamu dijemput kepada walimah maka hendaklah dia 
mendatanginya”, dan khabar Muslim “sejahat-jahat makanan itu makanan walimah yang 
dijemput orang-orang kaya kepadanya dan ditinggalkan orang fakir. Siapa yang tidak 
memenuhi jemputan maka sungguhnya dia derhakakan Allah dan rasulnya”. Mereka 
kata : yang dikehendaki adalah walimah „urus kerana ia yang dimaklumi di sisi mereka. 
Menguatkannya apa yang didalam dua kitab yang sahih dalam keadaan marfu‟ “apabila 
seorang kamu dijemput kepada walimah „urus maka hendaklah dia memenuhinya”. 
 

ٌَْها ُ ْ تََ  ّةٌ، ِاَ ا  ًِ ُ ْ نَِد أَْ َ دَ َعْ  اْاَ َ ِ  قَاَ   َ ا َةُ إاَ ٌُْلَها ِ ْ  اْاَوََلئِِي  َاإْلِ ًَ عُثَْ اُ  ْ ُ  أَ ًِ  }: َوأَّ ا َغ دُِع
ٌِْ  َوَ لَّي :  َوقَاَ  ،اْاعَاِا إاَى ِ تَاٍ   َلَْي ٌُِ بْ  . {اَْي ٌَكُْ  ٌُْدَعى اَ ُ َعلَى َعْهِد َل ُوِ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ

1825. Adapun walimah-walimah selainnya maka memenuhinya sunat kerana 
apa yang didalam musnad Ahmad dari Hasan katanya “dijemput Uthman bin Abi al „Ash 
kepada majlis berkhatan maka dia tidak memenuhinya dan berkata : tidak pernah 
dijemput kepadanya pada masa rasulullah s.a.w.m”. 
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َ ا َةِ  (إَّل ِاعُْذٍل  ): َوقَْواُ ُ   ِ ْنَها أَْ  ََل ٌَُ ّا .  َِإّ  شُُلوَط ُ َكثٌَِلةٌ ،أََشاَل  ِِ  إاَى أَْكثَِل شُُلوِط ُوُ وِب اإْلِ
 .{َشلُّ ااّطعَايِ  }:  ِاادّْعَوِة اْْلَْغنٌَِاُء ِاِ نَاهُْي ِاَ  َِل 

1826. Katanya (melainkan kerana uzur) dia isyaratkan dengannya kepada yang 
paling banyak daripada syarat-syarat wajib memenuhi jemputan, kerana syarat-
syaratnya banyak. Daripadanya bahawa tidak dikhususkan jemputan dengan orang-
orang kaya kerana kekayaan mereka, kerana khabar “sejahat-jahat makanan. . . ” itu. 
 

ًٌْ ا. َوِ ْنَها أَْ  ٌَكُوَ  اادّاِعً ُ ْ ِلً ا  َوِ ْنَها أَْ  ٌَْدعَُوهُ  ًِ اْاٌَْوِي اْْلَّوِ ، .َوِ ْنَها أَْ  ٌَكُوَ  اْاَ ْدعُوُّ ُ ْ ِلً ا أَ
َ ا َةُ  ًِ اْاٌَْوِي ااثّانًِ َوتُْكَلهُ  ًِ ااثّاِاثِ  ِف، نَعَْي إْ  اتَّ ذََها  . َتَُ  ُّ اإْلِ َوِ ْنَها أَْ  ٌَكُوَ  اادّاِعً ُ ْطلََ  ااتَّصلُّ

ًُّ اْاُوُ وبُ  ًُّ ِ ْ  َ اِاِ  َوهَُو أٌَب أَْو َ دٌّ  َااّظاِهُل َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَْدعَُوهُ ِاَ ْوٍف ِ ْن ُ اَْو اَْي . اْاَوِا
.  ٌَْ ُ ْل أَْو َطَ عًا  ًِ َ اِهِ  أَْو إَعانَتِِ  َعلَى  َاِط ٍ 

1827. Daripadanya bahawa pengundangnya muslim. Daripadanya bahawa yang 
diundang juga muslim. Daripadanya bahawa dia mengundangnya pada hari pertama, 
maka sunat memenuhi jemputan pada hari kedua dan makruh pada hari ketiga. 
Daripadanya bahawa yang mengundang itu mutlak tasarruf. Na‟am, jika wali membuat 
walimah dari hartanya walhal dia bapa atau datuk maka yang zahir sepertimana kata 
Azrai‟e adalah wajib memenuhinya. Daripadanya bahawa dia tidak menjemputnya 
kerana takutkannya kalau dia tidak hadhir atau tamakkan pada kemegahannya atau 
bantuannya di atas perkara batil.  
 

َوِ ْنَها  .َوِ ْنَها أَْ  ٌُعٌََِّ  اْاَ ْدعُّو  ِنَْفِ ِ  أَْو نَائِ ِِ  ََل إْ  نَادَ   ًِ اانّاِس َكأَْ   َتََح اْا َاَب َوقَاَ  ِاٌَْ ُ َل َ ْ  أََلادَ 
ٌُْلهُ  َِإْ  َ اَءا َ عًا أََ اَب . أَْ  ََل ٌَْعتَِذَل اْاَ ْدعُوُّ إاَى اادّاِعً َوٌَْلَ ى  ِتََ لُِّف ِ  ًَ َغ َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَْ  َِ  اادّاِع

 .أَْقَل ُُهَ ا َلِ ً ا ثُّي دَاًلا

1828. Daripadanya bahawa dia menentukan orang yang dijemput dengan dirinya 
sendiri atau naibnya, tidak jika dia menyeru pada orang ramai seperti bahawa dia 
membuka pintu dan berkata : hendaklah hadhir orang yang hendak. Daripadanya 
bahawa yang dijemput itu tidak minta uzur kepada yang menjemput dan dia redha 
dengan tidak hadhirnya. Daripadanya bahawa tidak mendahului seorang pengundang 
itu oleh orang selainnya. Maka jika mereka datang serentak dia memenuhi undangan 
yang paling dekat daripada keduanya nisbah kasih saying, kemudian rumah.  
 

ٌَْ  ااّطعَاِي َ َلاٌي َ ُلَ ْت  َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَْدعُوهُ َ ْ  أَْكثَُل َ اِاِ  َ َلاٌي  ََ ْ  َكاَ  َكذَِاَك كُِلَهْت إَ ا َتُ ُ،  َِإْ  َعِلَي أَّ  َع
َ ا َةُ  ًّ . إَ ا َتُ ُ، َوإَِّل  َََل َوتُ َاُح اإْلِ َ ا َةُ  ًِ : َوََل تَِ ُب إذَا َكاَ   ًِ َ اِاِ  شُْ َهةٌ، َوِاَهذَا قَاَ  ااّزْلَكِش ََل تَِ ُب اإْلِ

 .َواَِكْ  ََل  ُدّ أَْ  ٌَْ ِلَب َعلَى ااّظّ ِ أَّ   ًِ َ اِ  اادّاِعً شُْ َهةً . َزَ انِنَا َهذَا اْنتََهى

1829. Daripadanya bahawa tidak menjemputnya orang yang kebanyakkan 
hartanya haram, maka orang yang seperti demikian itu makruh memenuhi 
undangannya. Maka jika dia tahu bahawa „ain makanan itu haram haram memenuhi 
jemputannya. Jika tidak maka tidak, dan harus memenuhinya. Tidak wajib ia apabila 
ada syubhah pada hartanya. Kerana ini kata Zarkasyi : tidak wajib memenuhi undangan 
pada zaman kita ini. Intaha. Akan tetapi tidak dapat tidak bahawa kuat di atas 
sangkaannya bahawa ada syubhah pada harta pengundang itu.  
 

، َوإِْ  اَْي ٌَْ ُ   َِها ٌَْس  ًِ َ ْوِ يِ اادّْعَوِة َ ْ َلٌي اََها َوََل ِاْلَ ْدعُّوِ  َواَ
. َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  اادّاِعً اْ َلأَةً أَْ نَ ٌِّةً

ًٌلا أَْو ُ تََكلِّفًا َطاِا ًا ِاْلُ  َاَهاِة َواْافَْ لِ  ْ ٌَاءِ .َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  اادّاِعً َظاِاً ا أَْو  َاِ قًا أَْو ِشّلِ  . قَااَ ُ  ًِ اإْلِ
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1830. Daripadanya bahawa pengundang itu bukan perempuan ajnabiah dan 
tidak ada pada tempat jemputan itu mahram baginya dan tidak bagi yang dijemput 
sekalipun dia tidak bersunyian dengannya. Daripadanya bahawa pengundang itu 
bukannya orang yang zalim atau fasik atau jahat perangai atau memberatkan dirinya 
kerana mencari kemegahan. Dia mengatakannya didalam Ihya‟. 
 

ا َوَكذَا اْاُ َكاتَُب إْ  اَْي ٌَُ ّل ُ ُ وُلهُ .  َلَْو دََعا َعْ دًا اَِزَ تْ ُ إْ  أَِذَ  اَ ُ َ ٌِّدُهُ . َوِ ْنَها أَْ  ٌَكُوَ  اْاَ ْدعُوُّ ُ لًّ
ٌِْ   ًِ إَ ا َِة اادّْعَو  .  َِإْ  َ ّل َوأَِذَ  اَ ُ َ ٌِّدُهُ  ََوْ َهاِ ، َواْْلَْوَ  ُ َعدَُي اْاُوُ وبِ .  َِكْ  ِ ِ  َواْاَ ْ ُ وُل َعلَ
.  َكااّلِشٌدِ 

1831. Daripadanya bahawa yang diundang itu merdeka. Maka kalau dia 
mengundang hamba ia melaziminya jika penghulunya mengizinkannya. Begitu juga 
mukatab jika hadhirnya tidak memudharatkan usahanya. Maka jika ia memudharatkan 
dan penghulunya mengizinkannya maka dua wajah. Yang paling ada wajah tidak 
wajibnya. Orang yang dihijir pada memenuhi undangan sama seperti orang yang cerdik.  
 

َو ًِ َ ْعنَاهُ كُ ُّ ِذي . َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  اْاَ ْدعُوُّ قَاِ ًٌا. َوِ ْنَها أَْ  ٌَْدعَُوهُ  ًِ َوْقِت اْاَوِاٌَ ِة َوقَْد تَقَدَّي َوْقتَُها
ٍا  ًِ تَْلِك اْاَ َ اَعةِ . ِوََلٌٍَة َعاّ ةٍ  َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  هُنَاَك َ ْ  ٌَتَأَذّ   .َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  َ ْعذُوًلا  ُِ َلّ ِ

َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  اْاَ ْدعُوُّ أَْ َلدَ ٌَُ اُف ِ ْ  ُ ُ وِلِه ِلٌ َةً أَْو .  ُِ ُ وِلِه أَْو ََل ٌَِلٌُ   ِِ  ُ َ ااََ تُ ُ َكاْْلََلاِذ ِ 
. تُْهَ ةً أَْو قَااَةً 

1832. Daripadanya bahawa dia mengundangnya pada waktu walimah, telah lalu 
waktunya. Daripadanya bahawa yang diundang itu bukannya qadhi. Pada maknanya 
setiap orang yang punya kekuasaan umum. Daripadanya bahawa dia tidak diuzurkan 
dengan perkara yang merukhsakhkan pada meninggalkan jamaah. Daripadanya 
bahawa tidak ada disana orang yang dia terganggu dengan hadhirnya atau tidak layak 
dia duduk semajlis dengannya seperti orang–orang yang lekeh. Daripadanya bahawa 
yang diundang itu bukannya amrud yang ditakuti kerana hadhirnya timbul tohmahan 
atau kata-kata yang tak baik. 
 

 َِإْ  َكاَ  ٌَُزوُ   ُِ ُ وِلِه . َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  هُنَاَك ُ ْنَكٌل ََل ٌَُزوُ   ُِ ُ وِلِه َكشُْلِب اْاَ ْ ِل َوااّ ْلِب  ِاْاَ ََلِهً
ٌُْل َ ََلٍ  َكاْاَ ْ ُصوِب َواْاَ ْ ُلوِ  َو ُُلُ  ُ لُوِد  .َوَ َب ُ ُ وُلهُ ِالدّْعَوِة َوإَِزااَةُ اْاُ ْنَكلِ  َوِ ْ  اْاُ ْنَكِل  ُُلٌ  َغ
َ ا ِ  . اانُُّ وِل َو ُُلُ  اْاَ ِلٌِل ِالّلِ

1833. Daripadanya bahawa tidak ada disana kemungkaran yang tidak hilang 
dengan kehadhirannya seperti minum arak dan main alat-alat kelalaian. Maka jika ia 
hilang dengan kehadhirannya wajib dia hadhir kerana dakwah dan menghilangkan 
mungkar. Daripada mungkar itu hamparan yang tidak halal seperti yang dirampas dan 
yang dicuri dan hamparan kulit harimau dan hamparan sutera bagi lelaki. 
 

ٌِْل أَْلٍض َو َِ اطٌ َوِ َ دّةٌ  َواْاَ ْلأَةُ إذَا دََعْت اانَِّ اَء  ََكَ ا ذََكْلنَا . َوِ ْنَها أَْ  ََل ٌَكُوَ  هُنَاَك ُصوَلةُ َ ٌََواٍ   ًِ َغ
َ اِ ، قَااَ ُ  ًِ ااّلْوَ ةِ   . ًِ ااّلِ

1834. Daripadanya bahawa tidak ada disana gambar haiwan pada selain tanah 
dan hamparan dan bantal. Seorang perempuan apabila mengundang perempuan maka 
sepertimana kami sebutkan pada lelaki. Mengatakannya didalam Raudhah. 
 

ِ  ًِ اْْلَْ َلِد أَّ  اْاَ ْلأَةَ إذَا َ ا َْت ِ ْ  ُ ُ وِلَها ِلٌ َةً أَْو تُْهَ ةً أَْو قَااَةً ََل تَِ ُب  ًّ َوقٌَِاُس َ ا َ ّل َعْ  اْْلَْذَلِع
َ اِ   َ ا َةُ، َوإِْ  أَِذَ  ااّزْوُا َوأَْواَى ُ ُصوًصا  ًِ َهذَا ااّزَ اِ  ااِّذي َكثَُل  ٌِِ  اْ تََِلطُ اْْلََ انِِب ِ ْ  ااّلِ ٌَْها اإْلِ َعلَ

ٌِْل ُ  َاََلٍة  َِكْشِف َ ا هَُو َعْوَلةٌ َكَ ا هَُو َ ْعلُوٌي ُ َشاَهدٌ  ِ . َواانَِّ اِء  ًِ ِ ثِْ  ذَِاَك ِ ْ  َغ ًّ َوَِلْ ِ  اْاَ اّاِ اْاَ اِاِك
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ٌَاُا َوَزادَ  َْ ُل . اْعتِنَاٌء َزائِدٌ  ِاْاَكََلِي َعلَى ِ ثِْ  َهذَا َوأَْش َاِهِ   ِاْعتِ َاِل َزَ انِ ِ  ٌَْف اَ ُ  َِزَ اٍ  ُ ِلَ   ٌِِ  ااّ ِ  ََك
.   ََ اِدِه َوَهااَ 

1835. Kias apa yang telah lalu dari Azrai‟e pada amrud bahawa seorang 
perempuan apabila takut tohmahan atau kata-kata yang tak baik kerana hadhirnya tidak 
wajib dia memenuhi jemputan, sekalipun suaminya izinkan, yang mana ia terutama, 
khususnya pada masa ini yang banyak padanya pergaulan lelaki-lelaki dan perempuan-
perempuan ajnabi pada seumpama demikian itu tanpa peduli dengan terdedah apa 
yang ianya aurat sepertimana ianya dimaklumi lagi disaksikan. Bagi Ibnu al Haj al maliki 
pengamatan yang lebih di atas seumpama ini dengan iktibar zamannya. Maka 
bagaimana baginya dengan zaman yang diangkatkan rasa malu padanya dan 
bertambah besar lautan kerosakannya dan bergelora. 
 

 .  َِإْ  َشّ  َعلَى اادّاِعً َصْوُي نَْفٍ  ِ ْ  اْاَ ْدعُّوِ  َاْاِفْطُل اَ ُ أَْ َ  ُ .َوََل تَْ قُطُ إَ ا َةٌ  َِصْويٍ 

1836. Tidak gugur kewajiban memenuhi undangan dengan puasa. Maka jika 
menyulitkan pengundang puasa sunat dari yang diundang maka berbuka terafdhal 
baginya.  
 

َي اَ ُ  ََِل اَْفظٍ  ٌُْف ِ ّ ا قُدِّ ٌُْف َ ا اْاتَقََ  ُ  َِوْ ِعِ   ًِ  َِ ِ  َكَ ا .  ِأَْك ٍ   َوََل ٌَتََصّلُف  ٌِِ  إَلّ .َوٌَأْكُُ  ااّ  َوٌَْ ِلُك ااّ 
ٌِْف أَْ ذُ َ ا ٌُْعلَُي ِلَ ا اْاُ ِ ٌِف  ِ ِ . َ َزَي  ِِ  اْ ُ  اْاُ ْقِلي  . َوِالّ 

1837. Tetamu makan dari apa yang dihidangkan kepadanya tanpa lafaz. Tidak 
boleh dia tasarruf padanya melainkan dengan makan. Tetamu memiliki apa yang dia 
telan dengan meletakkannya didalam mulutnya sepertimana jazam Ibnu Muqri. Boleh 
tetamu mengambil apa yang dia tahu tuan rumah redha padanya.  
 

ْ ََلِك، َوََل ٌُْكَلهُ اانّثُْل  ًِ اْْلََصّحِ  ٌِْلِه  ًِ اإْلِ  .  َوٌَِ  ُّ اْاتِقَاطُ ُ، َواَِكّ  تَْلَك ُ أَْواَى.َوٌَِ  ُّ نَثُْل  ُّكٍل َوَغ

1838. Halal menaburkan  gula-gula dan selainnya pada majlis akad nikah, dan 
tidak makruh menaburkannya pada yang paling sahih. Halal memungutnya, tetapi 
meninggalkannya terutama.  
 

ٌِْف َوإِْ  اَْي ٌَأْكُْ  أَْ  ٌَْدعَُو ِاْلُ ِ ٌفِ  ٌِْلِه َكَزْوَ تِِ  َوَواَِدِه إذَا َل ََي ٌَدَهُ ،َوٌَُ  ُّ ِالّ  ٌِْفِ  َوِا َ  َوأَْ  ٌَقُوَ  اْاَ اِاُك ِاَ 
ٌِْ  َ ا اَْي ٌَتََ قّْ  أَنّ ُ اْكتَفَى ِ ْن ُ . كُ ْ : ِ ْ  ااّطعَاِي  ُلهُ َعلَ . َوََل ٌَِزٌدُ َعلَى ثَََلِث َ ّلاتٍ . َوٌَُكّلِ

1839. Sunat bagi tetamu sekalipun dia tidak makan bahawa dia berdoa untuk 
tuan rumah yang menjamunya dan bahawa pemilik berkata kepada tetamunya dan 
selainnya seperti isteri dan anaknya apabila dia mengangkat tangannya dari makanan : 
makanlah. Dia mengulanginya selama mana dia tidak pasti bahawa dia cukup darinya. 
Tidak dia melebihkan di atas tiga kali.  
 

ٌِْلِه َ َ ائُِ  ُ ِهّ ةٌ تَتَعَلُّ   َِهذَا اْافَْصِ  ََل  َأَْس  ُِ َلاَ عَتَِها  .َوذُِكَلْت  ًِ َشْلحِ اْاِ ْنَهااِ َوَغ

1840. Aku sebutkan didalam syarah Minhaj dan selainnya beberapa masaalah 
penting yang berkaitan dengan fasal ini, tidak salah merujuk kepadanya. 
 

َء َوأَّ ا  ِاْاَكْ ِل  ًِ اْاقَْ ِي َواانُّشُوزِ :  َْصٌ  + ًْ ٌِ  َ ْصدَُل قََ ْ ت ااّش  َواْاقََ ُي  ِفَتْحِ اْاقَاِف َو ُكُوِ  ااّ ِ
ٌِ  اْاٌَِ ٌُ  َواانُّشُوُز هَُو اْاُ ُلوُا َعْ  ااّطاَعةِ  .  َاانِّصٌُب َواْاقََ ُي  ِفَتْحِ اْاقَاِف َوااّ ِ

1841. Fasal pada “ق ي” i.e giliran bermalam dan nusyuz. “سم ” dengan fathah 
qaf dan sukun sin masdhar “سم ”. Adapun dengan kasrah maka habuan. “سم ” dengan 
fathah qaf dan sin sumpah. Nusyuz adalah keluar dari ketaatan. 
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ٌِْل َزْوَ اٍت  ٌِِ  َوإِْ  كُّ  ُ ْ تَْواَدَاتٍ  َ اٍء َغ ٌِْ  أَْو َزْوَ اٍت َواَْو كُّ  إَ اًء،  َََل َ ْدَ َ  إِلِ قَاَ   .َوٌَِ ُب اْاقَْ ُي ِاَزْوَ تَ
ٌَْ انُكُْي  }: تَعَااَى   .{ َِإْ  ِ ْفتُْي أَْ  ََل تَْعِداُوا  ََواِ دَةً أَْو َ ا َ لََكْت أَ

1842. Wajib gilir bagi dua isteri atau berapa isteri walaupun mereka itu amah. 
Maka tidak masuk padanya amah yang bukannya isteri sekalipun mereka itu 
mustauladah. Firman Allah taala “maka jika kamu takutkan tidak berlaku adil maka 
seorang atau apa yang tangan-tangan kanan kamu miliki”. 
 

ٌَْ   ) ًِ اْاَ  ٌِِت  (َوااتّْ ِوٌَةُ  ًِ اْاقَْ ِي  ): َوقَْد َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي اْْلَّوِ ، َوهَُو اْاقَْ ُي  ِقَْوِاِ   ٌِْ  َو  ( َ  )ااّزْوَ تَ
ٌٍْض َوَلتٍْ  َوقَْلٍ  ،َعلَى ااّزْواِ ( َواِ  َةٌ ) اْاَ َلائِِل  (ااّزْوَ اِت   َواَْو قَاَي  ِِهَ ا أَْو  ِِهّ  عُْذٌل َكَ َلٍض َوَ 

ٌِْلِه، اَِكنَّها . َوإِْ َلاٍي، ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ اْْلُْنُس ََل اْاَوْطءُ  ٌْنَُهّ   ًِ ااتَّ تُّيِ  َِوْطٍء َوَغ ٌْنَُهْي أَْو  َ َوََل تَِ ُب ااتّْ ِوٌَةُ  َ
. تَُ  ُّ 

1843. Sungguhnya dia masuk pada bahagian pertama iaitu giliran dengan 
katanya (buat sama pada giliran) pada bermalam (di antara) dua isteri dan (isteri-
isteri) yang merdeka itu (wajib) di atas suami, walaupun berdiri uzur pada mereka itu 
seperti sakit dan haid dan tersumbat faraj dengan tulang atau daging dan ihram, kerana 
tujuannya adalah jinak hati bukan setubuh. Tidak wajib menyamakan di antara mereka 
itu pada tamattu‟ dan selainnya, akan tetapi ianya sunat. 
 

ٌْلَةٌ، ِاَ ِدٌٍث  ٌِِ  ُ ْلَ  ٍ " اْاَ َلائِِل : " َوَ َلَا  ِقَْوِانَا  ٌْلَتَاِ  َوِاَْلََ ِة اَ   .َ ا اَْو َكاَ  تَْ تَ ُ ُ ّلةٌ َوأََ ةٌ،  َِلْلُ ّلِة اَ
1844. Keluar dengan kata kita “yang merdeka” oleh keadaan kalau ada 
dibawahnya seorang isteri merdeka dan seorang amah, maka bagi yang merdeka itu 
dua malam dan bagi amah itu satu malam, kerana hadith mursal padanya.  
 

َوإِذَا قَاَي  ِااّزْوَ ِة نُشُوٌز َوإِْ  اَْي ٌَْ ُصْ   ِِ  إثٌْي َكَ ْ نُونٍَة  ِأَْ  َ َلَ ْت َعْ  َطاَعِة َزْوِ َها َكأَْ  َ َلَ ْت ِ ْ  
ْن ُ ِ ْ  نَْفِ َها ََل تَْ تَِ  ُّ قَْ ً ا، َكَ ا ََل تَْ تَِ  ُّ نَفَقَةً  ٌِْل إْذنِِ  أَْو اَْي تَْفتَْح اَ ُ اْا َاَب ِاٌَْدُ َ  أَْو اَْي تَُ ّكِ  .َ ْ َكنِِ   ِ َ

1845. Apabila berdiri nusyuz pada isteri sekalipun tidak terhasil dosa dengannya 
dengan bahawa dia keluar dari mentaati suaminya seperti dia keluar dari tempat 
tinggalnya tanpa izin suaminya atau tidak membuka pintu baginya untuk dia masuk atau 
tidak membenarkan suaminya pada dirinya tidak dia berhakkan gilir sepertimana dia 
tidak berhakkan nafkah. 
 

لَُهّ   ِأَْ  ٌَ ٌَِت  .َوِالّزْواِ إْعَلاٌض َعْ  َزْوَ اتِِ   ِأَْ  ََل ٌَ ٌَِت ِعْندَهُّ  ِْلَّ  اْاَ  ٌَِت َ قُّ ُ  َلَ ُ تَْلكُ ُ  َوٌَُ  ُّ أَْ  ََل ٌُعَّطِ
ْعَلاُض َعْنَها ٌُْلَها  َلَ ُ اإْلِ ٌَْس تَْ تَ ُ َغ لََها َوأَْدنَى دََلَ اتَِها أَْ  . ِعْندَهُّ  َوٌُْ ِصنَُهّ ، َكَواِ دٍَة اَ َوٌَُ  ُّ أَْ  ََل ٌُعَّطِ
ٌْلٍَة اْعتِ َاًلا  َِ ْ  اَ ُ أَْل َُي َزْوَ اٍت،   ََل ٌَُ لٌََِّها كُّ  أَْل َيِ اٌََاٍ  َعْ  اَ

1846. Boleh suami berpaling dari isteri-isterinya dengan bahawa dia tidak 
bermalam di sisi mereka kerana bermalam itu haknya maka boleh dia 
meninggalkannya. Sunat dia tidak mengabaikan mereka dengan bahawa dia bermalam 
di sisi mereka dan membaikkan nafsu mereka, sama seperti seorang isteri yang tidak 
ada selain dia dibawahnya, maka boleh dia berpaling darinya. Sunat bahawa dia tidak 
mengabaikannya. Sekurang-kurang darjatnya bahawa dia tidak meninggalkannya pada 
setiap empat malam dari satu malam, kerana mengiktibarkan empat isteri.  
 

ٌِْهّ   َِ ْ َكنِِه ّ  ٌَْس اَ ُ أَْ  ٌَْدعَُوهُّ  ِاَ ْ َكِ  إْ دَاهُّ  إَّل  ِِلَ اهُّ  َوََل أَْ  ٌَْ َ عَُهّ  . َواْْلَْواَى أَْ  ٌَدُوَل َعلَ َواَ
ًَ ِا َْعٍض آَ َل ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  ااتّْ ِصٌِا اْاُ وِ ِ ، إَّل   َِ ْ َكٍ  إَّل  ِِلَ اهُّ  َوََل أَْ  ٌَْدعَُو  َْعً ا ِاَ ْ َكنِِ  َوٌَْ ِ 

ٌَْها دُوَ  اْْلُْ َل   . ِِلَ اهُّ  أَْو  ِقُْلَعٍة أَْو َغَلٍض َكقُْلِب َ ْ َكِ  َ ْ  ٌَْ ِ ً إاَ
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1847. Yang terutama bahawa dia berlegar di atas mereka pada tempat tinggal 
mereka. Tidak boleh dia memanggil mereka kepada tempat tinggal seorang dari mereka 
melainkan dengan redha mereka, dan tidak menghimpunkan mereka pada satu tempat 
tinggal melainkan dengan redha mereka, dan tidak memanggil sebahagian ketempat 
tinggalnya dan pergi kepada sebahagian yang lain kerana apa yang sabit padanya 
daripada pengkhususan yang meliarkan hati, melainkan dengan redha mereka atau 
dengan undi atau tujuan seperti dekat tempat tinggal isteri yang dia pergi kepadanya, 
tidak yang lain. 
 

ٌُْ ، ِْلَنّ ُ َوْقُت اا ُّكُوِ  َواانَّهاُل قَْ لَ ُ أَْو  َْعدَهُ تَ ٌَي ِْلَنّ ُ َوْقُت اْاَ عَاِ    .َواْْلَْصُ   ًِ اْاقَْ ِي ِاَ ْ  َعَ لَ ُ نََهاًلا االّ
ٌَْ  ِاتَْ كُنُوا  ٌِِ  َواانَّهاَل ُ ْ ِصًلا  }: قَاَ  تَعَااَى  ًٌَْل . {هَُو ااِّذي َ عََ  اَكُْي االّ َواْْلَْصُ   ًِ اْاقَْ ِي ِاَ ْ  َعَ لُ ُ اَ

ٌَْ  تَ ٌَي، ِْلَنّ ُ َوْقُت َ عَاِش ِ  ٌِْ  اَْي . َكَ اِلِس اانَّهاُل ِْلَنّ ُ َوْقُت  ُكُونِِ  َواالّ  َلَْو َكاَ  ٌَْعَ ُ  تَاَلةً  ِاانَّهاِل َوتَاَلةً  ِاالّ
ٌْلَةً تَا ِعَةً َونََهاًلا َ تْ ُوًعا َوِْلُْ َل  َعْكَ  ُ   .ٌَُ ْز أَْ  ٌَْقِ َي ِاَواِ دٍَة اَ

1848. Asal pada giliran bagi orang yang kerjanya siang adalah malam kerana ia 
waktu rehat dan siang sebelumnya atau selepasnya adalah pengikut, kerana ia waktu 
mencari kehidupan. Firman Allah taala “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu 
untuk kamu berehat padanya dan siang terang untuk bekerja*”. Dan asal pada gilir bagi 
orang yang kerjanya malam seperti jaga adalah siang kerana ia waktu rehatnya dan 
malam pengikut, kerana ia waktu mencari kehidupannya. Maka kalau dia bekerja sekali 
siang dan sekali malam tidak harus dia menggilir bagi seorang isteri malam sebagai 
pengikut dan siang sebagai yang diikut dan bagi seorang lain „akasnya. 
 

ٌُْ   (َو  ) ٌِْل َ اَ ٍة  )نََهاًلا  (ََل ٌَْدُ ُ   )َ ْ  ِعَ ادُ قَْ ِ ِ  االّ ٌِْل اْاَ ْق ُوِي اََها ِا َ ِاتَْ ِلٌِ ِ  ِ ٌنَئٍِذ ِاَ ا  ٌِِ   (َعلَى َغ
  َِإْ   َعََ  َوَطاَ  ُ ْكثُ ُ اَِزَ  ُ ِاَصاِ  َِة اانّْو َِة اْاقََ اُء  ِقَْدِل ذَِاَك ِ ْ  نَْو َِة .ِ ْ  إْ َطاِ  َ ّ ِ َصاِ  َِة اانّْو َةِ 

ٌَْها أَّ ا دُُ واُ ُ ِاَ اَ ٍة َكَوْ يِ َ تَاعٍ أَْو أَْ ِذِه أَْو تَْ ِلٌِي نَفَقٍَة أَْو تَْعِلٌِف َ  ٍَل  ََ ائٌِز ِاَ ِدٌِث َعائَِشةَ . اْاَ ْدُ وِ  َعلَ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنَها  ٌْنَا َ ِ ٌعًا  ٌََْدنُو ِ ْ  كُّ ِ اْ َلأٍَة ِ ْ   }: َلِ  ٌِْ  َوَ لَّي ٌَطُوُف َعلَ َكاَ  َل ُوُ  اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ

ٌِْل َ ِ ٌٍس أَْي َوْطٍء َ تّى ٌَْ لَُغ إاَى ااّتًِ هَُو ٌَْوَ َها  ٌََ ٌُِت ِعْندََها  َوََل ٌَْقِ ً إذَا دََ َ  ِاَ اَ ٍة َوإِْ  َطاَ  . {َغ
 . َواَ ُ َ ا ِ َو  َوْطٍء ِ ْ  اْ تِْ تَاعٍ ِاْلَ ِدٌِث ااّ ا ِ ِ .ااّزَ ُ ، ِْلَّ  اانَّهاَل تَا ٌِي َ َي ُوُ وِد اْاَ اَ ةِ 

1849. Orang yang asas gilirnya malam (tidak masuk) pada siangnya (ke atas 
selain orang yang digilirkan tanpa hajat) kerana haramnya ketika itu kerana ia 
membatalkan hak pemilik giliran itu. Maka jika dia buat dan lama diamnya lazim dia 
mengkadha bagi tuan giliran itu dengan kadar demikian itu dari giliran orang yang dia 
masuk ke atasnya. Adapun masuknya kerana hajat seperti meletakkan barang atau 
mengambilnya atau menyerahkan nafkah atau mendapatkan khabar maka harus kerana 
hadith Aisyah r.a “adalah rasulullah s.a.w.m berlegar di atas kami semua maka dia 
menghampiri setiap isterinya tanpa setubuh hingga dia sampai kepada isteri yang dia 
berada pada siangnya maka dia bermalam di sisinya”. Tidak dia kadha apabila dia 
masuk kerana hajat sekalipun lama masanya, kerana siang adalah pengikut serta ujud 
hajat. Boleh dia lakukan apa yang selain istimta‟ kerana hadith yang lalu itu. 
 

ٌِْ  َواَْو ِاَ اَ ٍة َعلَى ااّصِ ٌحِ ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  إْ َطاِ  َ ّ ِ ذَاِت اانّْو َةِ  ٌُْ   ٌََْ ُلُي َعلَ ٌِْد اانَّهاِل االّ  إَّل ،َوَ َلَا  ِقَ
 .ِاَ ُلوَلٍة َكَ َلِ َها اْاَ ُ وِف َوِشدِّة ااّطلَِ  َوَ ْوِف اانّْهِب َواْاَ ِلٌ ِ 

1850. Keluar dengan kait siang oleh malam maka haram ia di atasnya walaupun 
kerana hajat di atas yang sahih kerana apa yang sabit padanya daripada membatalkan 
hak isteri yang punya giliran, melainkan kerana dharurat seperti isteri itu sakit dengan 
sakit yang ditakuti dan kuat sakit melahirkan anak dan takutkan perompak dan 
kebakaran.  
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ِ ََل ٌَْ قُطُ  ِاْاعُْذِل،  َِإْ  اَْي  ًّ ٌَْها ِ ثَْ  ُ ْكثِِ ، ِْلَّ  َ ّ  اْْلدَِ  ثُّي إْ  َطاَ  ُ ْكثُ ُ عُْل ًا قََ ى ِ ْ  نَْو َِة اْاَ ْدُ وِ  َعلَ
. ٌَطُْ  ُ ْكثُ ُ اَْي ٌَْقِض ِاِقلّتِِ ، َوٌَأْثَُي َ ْ  تَعَدّ   ِاادُُّ وِ  َوإِْ  اَْي ٌَطُْ  ُ ْكثُ ُ 

1851. Kemudian jika lama diamnya pada „uruf dia mengkadha dari giliran orang 
yang dia masuk ke atasnya seumpama diamnya itu kerana hak anak adam tidak gugur 
dengan uzur. Maka jika tidak lama diamnya dia tidak mengkadha kerana sedikitnya. 
Berdosa orang yang melampau dengan masuknya sekalipun tidak lama diamnya. 
 

ٌِْلَها َعَصى َوإِْ  قَُصَل ااّزَ ُ  َوَكاَ  ِاَ ُلوَلةٍ  ٌَْها  ًِ نَْو َِة َغ َ اُي .َواَْو َ اَ َي َ ْ  دََ َ  َعلَ َوااَّلئُِ  :  قَاَ  اإْلِ
 ِااتّْ ِقٌِ  اْاقَْطُي  ِأَّ  اْاِ َ اَع ٌُوَصُف  ِااتّْ ِلٌِي َوٌُْصَلُف ااتّْ ِلٌُي إاَى إٌقَاعِ اْاَ ْعِصٌَِة ََل إاَى َ ا َوقَعَْت  ِِ  

ٌْنِِ ،  َْ  ِْلَْ ٍل َ اِلاٍ  .اْاَ ْعِصٌَةُ   .َوَ اِصلُ ُ أَّ  تَْ ِلٌَي اْاِ َ اعِ ََل ِاعَ

1852. Kalau orang yang masuk ke atas seorang isteri pada giliran isteri yang lain 
melakukan jimak dia maksiat, sekalipun singkat masanya dan adalah masuknya itu 
kerana dharurat. Kata al Imam : yang layak dengan yang yang tahkik adalah putus 
dengan bahawa jimak itu disifatkan dengan haram dan dipalingkan haram itu kepada 
menjatuhkan maksiat tidak kepada apa yang jatuh maksiat dengannya. Hasilnya 
bahawa pengharaman jimak itu bukan kerana „ainnya, bahkan kerana perkara luaran. 
 

 َلَْو . َوَ َ  ُّ ُوُ وِب اْاقََ اِء َ ا إذَا  َِقٌَْت اْاَ ْظلُوَ ةُ  ًِ نَِكاِ  ِ . َوٌَْقِ ً اْاُ دّةَ دُوَ  اْاِ َ اعِ، ََل إْ  قَُصَلتْ 
 . َواَْو  َاَلَ  اْاَ ْظلُوَ ةَ تَعَذَّل اْاقََ اءُ . ِاْل َاقٌَِاتِ  َ اتَْت اْاَ ْظلُوَ ةُ  َِ  َ َِها  َََل قََ اَء ِاُ لُوِا اْاَ  ِّ 

1853. Dia mengkadha tempoh itu tidak jimaknya, tidak jika ianya singkat. Tempat 
wajib kadha itu apabila kekal isteri yang dizalimi itu didalam nikahnya. Maka kalau yang 
dizalimi itu mati maka tidak ada kadha kerana murni hak itu bagi isteri-isteri yang tinggal 
lagi. Kalau dia menceraikan yang dizalimi itu teruzur mengkadhanya.  
 

ٌِْلِه  ًِ َ ِ ٌيِ َ ا تَقَدّيَ  ٌِْ  َغ ٌِْلِه َونََهاُلهُ َكلَ ٌْلُ ُ َكنََهاِل َغ  .أَّ ا َ ْ  ِعَ ادُ قَْ ِ ِ  اانَّهاُل  َلَ

1854. Adapun orang yang asas gilirannya siang maka malamnya seperti siang 
orang lain dan siangnya seperti malam orang lain pada semua apa yang telah lalu. 
 

ًٌَْل َكاَ  أَْو نََهاًلا قَِلًٌَل َكاَ  أَْو َكثًٌِلا، أَّ ا اْاُ َ ا ُِل  َِعَ ادُ قَْ ِ ِ  َوْقُت نُُزوِا ِ .َهذَا كُلُّ ُ  ًِ اْاُ ِقٌيِ  قَااَ ُ  ًِ .  اَ
 .ااّلْوَ ةِ 

1855. Ini semuanya pada orang yang bermukim, adapun musafir maka asas 
gilirannya adalah waktu berhenti singgahnya, malam atau siang, sedikit atau banyak. 
Dia mengatakannya didalam Raudhah. 
 

ٌْلَةٌ : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْ  َوعُْ ِل َ ْ ِط . أَقَ ُّ نَُوِب اْاقَْ ِي ِاُ ِقٌٍي َعَ لُ ُ نََهاًلا اَ َوََل ٌَُ وُز تَْ ِعٌُ َها ِاَ ا  ٌِِ  ِ ْ  تَْشِوٌِ  اْاعَ
ٌْلٍَة َو َْعِض أُْ َل  ٌِْ ، َوََل  ِلَ ٌْلٍَة َواِ دٍَة  }َوأَّ ا . أَْ َزاِء االّ ٌِْ  َوَ لَّي َعلَى نَِ ائِِ   ًِ اَ  {َطَوا ُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ

.  أَّ ا اْاُ َ ا ُِل  َقَْد َ ّل ُ ْكُ  ُ .  ََ ْ ُ وٌ  َعلَى ِلَ اهُ ّ 
1856. Tanbih. Sekurang-kurang pusigan giliran bagi orang yang bermukim yang 
kerjanya siang adalah satu malam. Tidak harus mensetengahkannya kerana padanya 
mencelarukan kehidupan dan payah mendhabit juzuk-juzuk malam itu, dan tidak 
dengan satu malam dan sebahagian malam yang lain. Adapun berkeliling nabi s.a.w.m 
di atas isteri-isterinya pada sat malam” maka ditanggungkan ia di atas redha mereka itu. 
Adapun musafir maka telah lalu hukumnya. 
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ًٌَْل  ٌِْ  ِ ّ ْ  ٌَْقِ ُي اَ َوأَّ ا َ ْ  ِعَ ادُ قَْ ِ ِ  اانَّهاُل َكاْاَ اِلِس  ََظاِهُل َكََلِ ِ  أَنّ ُ ََل ٌَُ وُز اَ ُ تَْ ِعٌُ  ُ َكتَْ ِعٌِض االّ
 .َوٌُْ تََ ُ  أَنّ ُ ٌَُ وُز ِا ُُهواَِة ااّ ْ طِ . َوهَُو ااّظاِهلُ 

1857. Adapun orang yang asas gilirannya siang seperti penjaga maka zahir 
kalamnya bahawa tidak harus dia mensetengahkannya seperti mensetengahkan malam 
dari orang yang gilirannya malam, yang mana ia yang zahir. Diihtimalkan bahawa ianya 
harus kerana mudah dhabitnya.  
 

ٌِْ  َوَ لَّي َوِاٌَْقَلَب َعْهدُهُ  ِِهّ ، َوٌَُ وُز  ٌَْها اْقتِدَاًء  ِِ  َصلّى اّاُ َعلَ ٌَادَِة َعلَ ٌْلَِة أَْ َ ُ  ِ ْ  ااّزِ َواَِلْقتَِصاُل َعلَى االّ
َي إاَى  ٌِْل ِلَ اهُّ  َوإِْ  تَفَّلْقَ   ًِ اْا ََِلِد ِائََّل ٌَُؤدِّ ٌَْها  ِ َ ٌَادَةُ َعلَ ٌِْل ِلَ اهُّ ، َوََل تَُ وُز ااّزِ ٌِْ  َوثَََلثًا  ِ َ ٌْلَتَ اَ
ٌَ اِ  ِاْل َاقٌَِاِت  ِطُوِ  اْاُ قَاِي ِعْندَ ااّ ّلِة، َوقَْد ٌَُ وُت  ًِ اْاُ دِّة ااّطِوٌلَِة  ٌََفُوُت َ قُُّه ّ   .اْاُ َهاَ َلِة َواإْلِ

1858. Menghadkan di atas satu malam terafdhal dari lebih di atasnya kerana 
mengikut nabi s.a.w.m, dan supaya dekat masa dia dengan mereka itu. Harus dua dan 
tiga malam tanpa redha mereka itu. Tidak harus lebih di atasnya tanpa redha mereka 
sekalipun mereka terpisah-pisah pada beberapa tempat tinggal supaya ia tidak 
membawa kepada meninggalkan dan meliarkan hati isteri-isteri yang tinggal lagi dengan 
sebab lama diam di sisi madunya. Dan terkadang dia mati didalam tempoh yang 
panjang maka luput hak mereka.  
 

ًزا َعْ  ااتّْلِ ٌحِ َ َي اْ تَِوائِِهّ   ًِ اْاَ  ِّ    ٌََْ دَأُ .َوتَِ ُب اْاقُْلَعةُ ِاَِلْ تِدَاِء  َِواِ دٍَة ِ ْنُهّ  ِعْندَ َعدَِي ِلَ اهُّ  تََ لُّ
ٌْ ِ .  َِ ْ  َ َلَ ْت قُْلَعتَُها ٌَْ  اْْلَِ ٌَلتَ ٌَْ  اْا َاقٌَِاِت، ثُّي  َ  َِإذَا تَّ ْت اانّْو َةُ َلاَعى .  َِإذَا َ َ ْت نَْو َتَُها أَْقَلَع  َ

ٌَْ  اْا َاقٌَِاتِ . َوََل َ اَ ةَ إاَى إَعادَِة اْاقُْلَعةِ . ااتّْلتٌِبَ   َِإذَا تَّ ْت اانّْو َةُ .  ِِ ََلِف َ ا اَْو  َدَأَ  ََِل قُْلَعٍة  َِإنّ ُ ٌَْقَلعُ  َ
. أَْقَلَع ِاَِلْ تِدَاءِ 

1859. Wajib undi untuk mula dengan seorang dari mereka di sisi tidak ujud redha 
mereka kerana mengelakkan dari memberatkan serta sama mereka itu pada hak ini. 
Maka dia mula dengan orang yang keluar undiannya. Maka apabila berlalu gilirannya 
diundi di antara yang tingal lagi, kemudian di antara dua yang akhir. Maka apabila 
sempurna pusingan itu dia memelihara aturannya. Tidak ada hajat kepada ulang 
undian, bersalahan kalau dia mula tanpa undian, maka dia mengundi di antara yang 
tinggal lagi, maka apabila sempurna pusingan itu dia mengundi untuk mula. 
 

ٌِْ  أَْ  ٌَْ تَْصِ َب  َْعَ ُهّ  دُوَ   َْعٍض َواَْو  (ااّ فََل  )ااّزْوُا  (َوإِذَا أََلادَ  ) ِانَْقلَِة َواَْو َ فًَلا قَِصًٌلا َ ُلَي َعلَ
َواَْو نَقََ   َْعَ ُهّ   ِنَْفِ ِ  َو َْعَ ُهّ   َِوِكٌِلِ  قََ ى .  َِإْ  َ ا ََل  ِ َْعِ ِهّ  َواَْو  ِقُْلَعٍة قََ ى ِاْلُ تََ لِّفَاتِ .  ِقُْلَعةٍ 

  .ِاَ ْ  َ َي اْاَوِكٌ ِ 
1860. (Apabila) suami (hendak bermusafir) untuk berpindah walaupun safar 
yang pendek haram dia membawa bersamanya sebahagian mereka tidak sebahagian 
yang lain walaupun dengan undian. Maka jika dia bermusafir dengan sebahagian 
mereka walaupun dengan undian dia mengkadha bagi yang tak turut serta. Kalau 
sebahagian mereka berpindah dengan dirinya dan sebahagian mereka dengan wakilnya 
dia mengkadha bagi orang yang bersama wakilnya.  
 

ٌََلَء، ،َوََل ٌَُ وُز أَْ  ٌَتُْلَكُه ّ    َْ  ٌَْنقُلَُهّ  أَْو ٌَُطلِّقَُهّ  ِاَ ا  ًِ ذَِاَك ِ ْ  قَْطيِ أَْطَ اِعِهّ  ِ ْ  اْاِوقَاعِ،  َأَْش َ َ اإْلِ
ٌِْهّ  َوهَُو َ اِ ٌل، ِْلَنّ ُ ََل ٌَْنقَِطُي َلَ اُؤهُ ّ   . ِِ ََلِف َ ا اَْو اْ تَنََي ِ ْ  اادُُّ وِ  إاَ

1861. Tidak harus dia meninggalkan mereka, bahkan memindahkan mereka 
atau mentalakkan mereka kerana demikian itu memutuskan rasa tamak mereka dari 
setubuh, maka ia menyerupai ila‟, bersalahan keadaan kalau dia enggan menyetubuhi 
mereka walhal dia hadhir, kerana ia tidak memutuskan harapan mereka.  
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ٌْنَُهّ   )َو ًِ  َاقًِ اْْلَْ فَاِل ااّطِوٌلَِة أَْو اْاقَِصٌَلِة اْاُ  َاَ ِة إذَا أََلادَ اْ تِْصَ اَب  َْعِ ِهّ   ُوُ و ًا َكَ ا  (أَْقَلَع  َ
. اْقتََ اهُ إٌَلادُ ااّلْوَ ِة َوأَْصلَُها ِعْندَ تَنَاُزِعِه ّ 

1862. Pada baki safar-safar yang panjang atau pendek yang mubah apabila dia 
hendak membawa sekali sebahagian mereka (dia mengundi di antara mereka) di atas 
jalan wajib sepertimana dituntut kalam* Raudhah dan asalnya, di sisi mereka berebut. 
 

ٌَْها  ) ٌِْ  َوَ لَّي  (اْاقُْلَعِة  )َ ْهُي  (َوَ َلَا  ِاَاّتًِ تَْ ُلُا َعلَ ٌَْ اِ  أَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ َكاَ  إذَا أََلادَ  }: ِاَ ا َلَو  ااّش
ٌَْ  نَِ ائِِ   َأٌَّتُُهّ  َ َلَا َ ْهُ َها َ َلَا  َِها َ عَ ُ  ٌِْلَها ،{َ فًَلا أَْقَلَع  َ . َوَ َواٌء َكاَ  ذَِاَك  ًِ ٌَْوِ َها أَْي  ًِ ٌَْوِي َغ

َوإِذَا . َوإِذَا َ َلَ ْت اْاقُْلَعةُ ِاَصاِ  َِة اانّْو َِة ََل تَْدُ ُ  نَْو َتَُها  ًِ ُ دِّة ااّ فَِل،  َْ  إذَا َلَ َي َو ّى اََها نَْو َتََها
ٌِْلَها، َواَ ُ تَْلكَُها ٌَْس اَ ُ اْاُ ُلوُا  ِ َ  .َ َلَ ْت اْاقُْلَعةُ ِاَواِ دٍَة  َلَ

1863. (Dia keluar dengan isteri yang keluar) saham (undian itu di atasnya) 
kerana apa yang dua syeikh riwayatkan bahawa nabi s.a.w.m “adalah dia apabila 
hendak bermusafir mengundi di antara isteri-isterinya maka siapa yang daripada 
mereka itu keluar sahamnya dia keluar dengannya bersamanya”, samaada demikian itu 
pada harinya atau pada hari selainnya. Apabila keluar undian pemilik giliran tidak masuk 
gilirannya pada tempoh safar itu, bahkan apabila dia kembali dia mencukupkan baginya 
gilirannya. Apabila keluar undian bagi seorang maka tidak boleh dia keluar dengan 
selainnya. Boleh dia meninggalkannya. 
 

ٌِْل قُْلَعٍة َعَصى َوقََ ى .  َِإْ  َلِ ٌَ   َِواِ دٍَة َ اَز  ََِل قُْلَعٍة َوَ قََط اْاقََ اءُ . َواَْو َ ا ََل  َِواِ دٍَة أَْو أَْكثََل ِ ْ  َغ
ُ وعُ قَْ َ  َ فَِلَها ٌَْها: قَاَ  اْاَ اَوْلِديُّ . َواَُهّ  االُّ  . َوَكذَا  َْعدَهُ َ ا اَْي ٌَُ اِوْز َ َ ا َةَ اْاقَْصِل أَْي ٌَِصْ  إاَ

1864. Kalau dia bermusafir dengan seorang atau lebih tanpa undian dia maksiat 
dan mengkadha. Maka jika mereka redha dengan seorang harus ia tanpa undian dan 
gugur kadha. Boleh mereka merujuk sebelum safarnya. Kata Mawardi : begitu juga 
selepasnya selama dia tidak melampaui jarak qasar, iaitu sampai kepadanya. 
 

 َواْاَ ْعنَى  ٌِِ  أَّ  اْاُ ْ تَْصَ  َةَ .َوإِذَا َ ا ََل  ِاْاقُْلَعِة ََل ٌَْقِ ً ِالّزْوَ اِت اْاُ تََ لِّفَاِت ُ دّةَ َ فَِلِه، ِْلَنّ ُ اَْي ٌَتَعَدّ 
َوإِْ   َاَزْت  ُِصْ  َتِِ   َقَْد اَِ قََها ِ ْ  تَعَِب ااّ فَِل َوَ َشقّتِِ  َ ا ٌُقَا ُِ  ذَِاَك، َواْاُ تََ لِّفَةُ َوإِْ   َاتََها َ ظَُّها ِ ْ  ااّزْواِ 

قَاَ ِة،  َتَقَا ََ  اْْلَْ َلاِ   َاْ تََوٌَا  َقَدْ   .تََل َّهْت  ِااّلاَ ِة َواإْلِ

1865. Apabila dia bermusafir dengan undian tidak dia kadha bagi isteri-isteri 
yang tinggal pada tempoh safarnya kerana dia tidak melampaui had. Hikmah padanya 
bahawa isteri yang dibawa bersama sekalipun dia dapat bersamanya maka sungguhnya 
menghubunginya dari keletihan safar dan kepayahannya apa yang membetuli demikian 
itu, sementara yang tinggal sekalipun luput darinya habuannya dari si suami maka 
sungguhnya dia bersenang-senang dengan rehat dan bermukim, maka disetentangkan 
dua perkara ini maka keduanya sama.  
 

ٌُْلَها ٌِْلَها.َوَ َلَا  ِاْْلَْ فَاِل اْاُ  َاَ ِة َغ ٌَْس اَ ُ أَْ  ٌَْ تَْصِ َب  ٌَِها  َْعَ ُهّ   ِقُْلَعٍة َوََل  ِ َ  َِإْ   َعََ  َعَصى .   َلَ
ٌِْل قُْلَعةٍ . َواَِزَ  ُ اْاقََ اُء ِاْلُ تََ لِّفَاتِ  َ اُء  َلَ ُ أَْ  ٌَْ تَْصِ َب  َْعَ ُهْي  ِ َ  .َوَ َلَا  ِااّزْوَ اِت اإْلِ

1866. Keluar dengan safar-safar yang mubah oleh selainnya. Maka tidak boleh 
dia membawa bersama sebahagian mereka padanya dengan undi dan tidak dengan 
tanpanya. Maka jika dia buat dia maksiat dan lazimi dia mengkadha bagi yang tinggal. 
Keluar dengan isteri-isteri oleh amah maka boleh dia membawa bersama sebahagian 
mereka tanpa undi. 
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قَاَ ِة ِاُ ُلوِ ِ  َعْ  ُ ْكِي ااّ فَلِ  أَّ ا . َهذَا إْ  َ اَكَ  اْاَ ْصُ و َةَ .  َِإْ  َوَصَ  اْاَ ْقَصدَ َوَصاَل ُ ِقًٌ ا قََ ى ُ دّةَ اإْلِ
قَاَ ِة  َََل ٌَْقِ ً َكَ ا َ َزَي  ِِ   ًِ اْاَ اِوي ُ وعِ َكَ ا ََل ٌَْقِ ً ُ دّةَ . إذَا اْعتََزاََها ُ دّةَ اإْلِ َوََل ٌَْقِ ً ُ دّةَ االُّ

 .ااذَّهابِ 

1867. Maka jika dia sampai ketempat tujuan dan bermukim dia mengkadha 
tempoh bermukim itu kerana keluarnya dari hukum musafir. Ini jika dia duduk sekali 
dengan isteri yang dia bawa bersama. Adapun apabila dia mengasingkannya dalam 
tempoh bermukim itu maka dia tidak mengkadha sepertimana dijazamkan didalam al 
Hawi. Tidak dia mengkadha tempoh kembali sepertimana dia tidak mengkadha tempoh 
pergi. 
 

َ ا  ِذَِاَك، ِْلَنَّها ََل تَْ ِلُك إْ قَاَط : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْلَها اَْي ٌَْلَزْي ااّزْوَا ااّلِ َ ْ  َوَه َْت ِ ْ  ااّزْوَ اِت َ قَّها ِ ْ  اْاقَْ ِي ِا َ
ًُّ َصلّى اّاُ . َ قِِّ  ِ ْ  اَِلْ تِْ تَاعِ  ٌِْهَ ا َكَ ا  َعََ  اانّ ِ ٌْلَتَ ًَ  ِاْاِه َِة َوَوَه َْت ِاُ عٌَّنٍَة ِ ْنُهّ   َاَت ِعْندََها اَ  َِإْ  َلِ 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنُهَ ا ٌِْ  َوَ لَّي اَّ ا َوَه َْت َ ْودَةُ نَْو َتََها ِاعَائَِشةَ َلِ  َوإِْ  َوَه َْت ِالّزْواِ  َقَْط َكاَ  اَ ُ . َعلَ
ٌُْث َشاءَ   َواَْو َوَه َْت اَ ُ َوِا َْعِض ااّزْوَ اِت أَْو اَ ُ .ااتّْ ِصٌُا ِاَواِ دٍَة  َأَْكثََل، ِْلَنَّها َ عَلَْت اْاَ ّ  اَ ُ  ٌَََ عُ ُ َ 
ِلٌ َ  ُءوِس، َكَ ا  ََ ثَ ُ  َْعُض اْاُ تَأَّ ِ  .َوِاْلَ ِ ٌيِ قََ َي ذَِاَك َعلَى االُّ

1868. Tanbih. Isteri yang menghibahkan hak gilirannya kepada isteri yang lain 
tidak lazim suami redha dengan demikian itu kerana dia tidak berhak menggugurkan 
hak suami daripada istimta‟. Maka jika dia redha dengan hibah itu dan isteri itu 
menghibahkan kepada isteri yang tertentu daripada mereka, dia bermalam di sisinya 
pada dua malam bagi kedua mereka sepertimana nabi s.a.w.m buat tatkala Saudah 
menghibahkan gilirannya kepada Aisyah r.anhuma. Jika dia menghibahkan kepada 
suami sahaja boleh suami itu mengkhususkan bagi seorang atau lebih, kerana dia 
menjadikan hak itu baginya maka boleh dia meletakkannya dimana-mana dia hendak. 
Kalau dia menghibahkan kepadanya dan kepada sebahagian isteri-isteri yang lain atau 
kepadanya dan kepada semua mereka dia membahagi-bahagikan demikian itu di atas 
kepala-kepala sepertimana dibahaskan sebahagian ulamak mutakhir.  
 

ٌٍْ  َوََل  ٌَْس  ِعَ َوََل ٌَُ وُز ِاْلَواِه َِة أَْ  تَأُْ ذَ َعلَى اْاُ َ اَ َ ِة  َِ قَِّها ِعَوً ا ََل ِ ْ  ااّزْواِ َوََل ِ ْ  ااّ َلائِِل، ِْلَنّ ُ اَ
 ِ ٌْ ٌَْس  َِ ْنفَعٍَة َ لََكتَْها َعلَ  .َ ْنفَعٍَة، ِْلَّ  ُ قَاَي ااّزْواِ ِعْندََها اَ

1869. Tidak harus bagi isteri yang menghibahkan itu mengambil bayaran di atas 
tolak ansurnya, tidak dari suami dan tidak dari madhu-madhunya kerana ia bukannya 
„ain dan bukan manfaat kerana menetap suami di sisinya bukanlah manfaat yang dia 
miliki di atas suaminya itu. 
 

ِ َ َواَز اانُُّزوِ  َعْ  اْاَوَظائِفِ  ًّ ًُّ ِ ْ  َهِذِه اْاَ ْ أَاَِة َوِ ْ  ُ ْليِ اْْلَْ نَ ِ ٌِْ  .َوقَْد اْ تَْن ََط اا ُّْ ِك  َواَاِّذي اْ تَقَّل َعلَ
ْ قَاِط اْاَ ّ ِ ََل ِاتَعَلُِّ  َ ّ ِ اْاَ ْنُزوِ  اَ ُ  َْ  ٌَْ قَى اْْلَْ ُل  ًِ ذَِاَك إاَى  َلأٌُْ ُ أَّ  أَْ ذَ اْاِعَوِض  ِِ  َ ائٌِز َوأَْ ذَهُ َ ََلٌ  إِلِ

 .َوَهِذِه َ ْ أَاَةُ َكثٌَِلةُ اْاُوقُوعِ  َاْ تَِفْدَها. نَاِظِل اْاَوِظٌفَِة ٌَْفعَُ  َ ا  ٌِِ  اْاَ ْصلََ ةُ َشْلًعا، َو ََ َط ذَِاكَ 

1870. Sungguhnya Subki mengambil dari masaalah ini dan dari tebus talak 
ajnabi akan harus turun dari jawatan. Apa yang tetap di atasnya pendapatnya bahawa 
mengambil bayaran dengan sebabnya adalah harus, dan ambilannya halal kerana 
menggugurkan hak bukan kerana berta‟luk hak orang yang dia turun kerananya, bahkan 
kekal urusan pada demikian itu kepada penyelia jawatan itu,* dia melakukan apa yang 
ada maslahat padanya pada syara‟. Subki membentangkan demikian itu. Masaalah ini 
banyak berlaku maka ambil faedahlah darinya. 
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ُ وعِ  ْوًلا، َوََل تَْلِ ُي  ًِ اْاَ اِ ً قَْ َ  اْاِعْلِي  ِاالُّ
ُ وعُ َ تَى َشاَءْت،  َِإذَا َلَ عَْت َ َلَا  َ َوإِْ   َاَت  .َوِاْلَواِه َِة االُّ

ٌِْلَها ثُّي ادَّعى أَنَّها َوَه َْت َ قَّها َوأَْنَكَلْت اَْي ٌُْق َْ  قَْواُ ُ إَّل  ِ ٌَِّنَةٍ  . ااّزْوُا  ًِ نَْو َِة َواِ دٍَة ِعْندَ َغ
1871. Boleh isteri yang menghibah itu rujuk bila dia hendak. Maka apabila dia 
merujuk suami keluar dengan segera. Tidak boleh dia rujuk pada yang telah berlalu 
sebelum diketahui rujuknya. Jika suami bermalam pada giliran seorang di sisi orang lain 
kemudian suami itu mendakwa bahawa dia hibahkan haknya dan dia ingkar, tidak 
diterima kata suami itu melainkan dengan keterangan.  
 

ٌْنُونَِة  (َ ِدٌدَةً  )ُ لٌّ أَْو َعْ دٌ  ًِ دََواِي نَِكاِ ِ   (َوإِذَا تََزّوَا  )  )كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا ُوُ و ًا  (َ ّصَها  )َواَْو ُ عَادَةً  َْعدَ اْا َ
ٌِْل َوْطءٍ ( إْ  َكانَْت  ِْكًلا ) ُ تََواِاٌٍَة  ََِل قََ اٍء ِاْل َاقٌَِاِت،  ( َِ ْ يِ اٌََاٍ   اٌََاٍ   (َو ِثَََلِث  ) ،َعلَى ِ ْلقَتَِها أَْو َزااَْت  ِ َ

 . {َ ْ ٌي ِاْل ِْكِل َوثَََلٌث ِالثٌِِّّب  }: ِاَ  َِل اْ ِ  ِ  ّاَ   ًِ َصِ ٌِ ِ   (إْ  َكانَْت ثٌَِّ ًا  )ُ تََواِاٌٍَة  ََِل قََ اٍء ِاْل َاقٌَِاِت 

1872. (Apabila) seorang merdeka atau hamba (berkahwin) pada berterusan 
nikahnya (dengan isteri yang baru) walaupun yang dinikahi semula selepas talak bain 
setiap dari mereka (mengkhususkannya)di atas jalan wajib (dengan tujuh malam) 
berturut-turut tanpa kadha bagi isteri-isteri yang baki, (jika dia dara) di atas kejadiannya 
atau ianya hilang dengan selain setubuh (dan dengan tiga) malam berturutan tanpa 
kadha bagi isteri-isteri yang baki (jika dia janda) kerana khabar Ibnu Hibban didaam 
sahihnya “tujuh bagi dara dan tiga bagi janda”.  
 

ٌْنَُهَ ا ٌَْ  اْاُ ّلِة َواْْلََ ِة، ِْلَّ  َ ا ٌَتَعَلُّ   ِااّطْ يِ ََل ٌَْ تَِلُف . َواْاَ ْعنَى  ًِ ذَِاَك َزَواُ  اْاِ ْشَ ِة  َ َوِاَهذَا َ ّو   َ
ٌََلءِ  ٌِّة َكُ دِّة اْاعُنِّة َواإْلِ ّ ِ َواْاُ ّلِ ٌْدَ  . ِااّلِ  .، ِْلَّ  َ ٌَاَءَها أَْكثَلُ "ِاْل ِْكِل " َوِز

1873. Hikmah pada demikian itu hilang malu di antara kedua mereka. Kerana ini 
disamakan di antara yang merdeka dan amah, kerana apa yang bersangkutan dengan 
sifat semulajadi tidak berlainan dengan kehambaan dan kemerdekaan seperti tempoh 
mati pucuk dan „ila‟. Dilebihkan ia pada dara kerana malunya lebih kuat. 
 

ٌَْها تَْكَلالٌ    َِإْ  .َواْاِ ْكَ ةُ  ًِ ااثََّلِث َوااّ ْ يِ أَّ  ااثََّلَث ُ ْ تَِفَلةٌ  ًِ ااّشْلعِ َوااّ ْ َي َعدَدُ أٌَّاِي اادُّْنٌَا َوَ ا َزادَ َعلَ
.  َّلَ  ذَِاَك اََ ا ٌُْ َ ُب، ِْلَّ  اْاِ ْشَ ةَ ََل تَُزوُ   ِاْاُ فَّلِ ، َواْ تَأْنََف َوقََ ى اْاُ فَّلَ  ِاَْلُْ َلٌَاتِ 

1874. Hikmah pada tiga dan tujuh itu bahawa tiga diampuni pada syara‟ dan 
tujuh bilangan hari-hari didunia, dan apa yang lebih di atasnya adalah ulangan. Maka 
jika dia cerai-ceraikan demikian itu nescaya ia tidak dikira kerana rasa malu tidak hilang 
dengan yang tercerai-cerai. Dia mulakan semula dan mengkadha yang tercerai-cerai itu 
bagi isteri yang lain. 
 

دََ َ   ًِ ااثٌِِّّب اْاَ ْذكُوَلِة َ ْ  َكانَْت ثٌُُو َتَُها  َِوْطٍء َ ََلٍ  أَْو َ َلاٍي أَْو َوْطِء شُْ َهٍة، َوَ َلَا  َِها َ ْ  : تَْن ٌِ ٌ 
. َ َصلَْت ثٌُُو َتَُها  َِ َلٍض أَْو َوثْ ٍَة أَْو نَْ ِو ذَِاكَ 

1875. Tanbih. Masuk pada janda yang disebutkan itu orang yang jandanya 
dengan setubuh yang halal atau haram atau setubuh syubhah. Keluar dengannya orang 
yang terhasil jandanya dengan sakit atau melompat atau umpama demikian itu. 
 

 ًَ ٌِْ  َوَ لَّي  ِأُّيِ َ لََ ةَ َلِ  ٌَْ  َ ْ يٍ  ِقََ اٍء َكَ ا  َعََ  َصلّى اّاُ َعلَ ٌَْ  ثَََلٍث  ََِل قََ اٍء َو َ َوٌَُ  ُّ تَْ ٌٌُِل ااثٌِِّّب  َ
ٌُْث قَاَ  اََها  أَْي  {إْ  ِشئِْت َ  ّْعُت ِعْندَك َوَ  ّْعُت ِعْندَهُّ  َوإِْ  ِشئِْت ثَلّثُْت ِعْندَك َودُْلُت  }: اّاُ تَعَااَى َعْنَها َ 

 .َوَ  ّْعُت ِعْندَهُ ّ : َوثَلّثُْت ِعْندَهُْ ، َكَ ا قَا َ : اْْلَّوِ   ََِل قََ اٍء، َوإَِّل اَقَاَ  .  ِاْاقَْ يِ 

1876. Sunat memberi si janda memilih di antara tiga tanpa kadha dan di antara 
tujuh dengan kadha sepertimana nabi s.a.w.m buat pada Ummu Salamah r.a sekira-kira 
dia berkata “jika kamu hendak aku buat tujuh di sisi kamu dan aku buat tujuh di sisi 
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mereka dan jika kamu hendak aku buat tiga di sisi kamu dan aku berpusing” iaitu 
dengan giliran bermalam. Yang pertama itu tanpa kadha jika tidak nescaya dia kata : 
dan aku buat tiga di sisi mereka sepertimana dia kata : dan aku buat tujuh di sisi 
mereka.  
 

َوََل ٌَتََ لُّف  َِ  َِب ذَِاَك َعْ  اْاُ ُلواِ ِاْلَ َ اَعاِت َوَ ائِِل أَْعَ اِ  اْا ِّلِ َكِعٌَادَِة اْاَ ْلَ ى َوتَْشٌٌِيِ اْاَ نَائِِز ُ دّةَ 
ًٌَْل  ٌََتََ لُّف ُوُ و ًا تَْقِدًٌ ا ِاْلَواِ بِ  ٌَْ اِ  َوإِْ  َ ااََف  ٌِِ   َْعُض . ااّزِ َاِف، إَّل اَ ٌِْ  ااّش َوَهذَا َ ا َ َل  َعلَ

ِلٌ َ  ٌْلَِة اْاَ ِ ٌيِ أَْو  .اْاُ تَأَّ ِ ٌْنَُهّ   ًِ اْاُ ُلواِ َوَعدَِ ِ ،  َِإّ ا أَْ  ٌَْ ُلَا  ًِ اَ َوأَّ ا اٌََاِاً اْاقَْ ِي  َتَِ ُب ااتّْ ِوٌَةُ  َ
ٌْلَةَ  َْعِ ِهّ   ِاْاُ ُلواِ أَثِيَ . ََل ٌَْ ُلَا أَْصَلً   . َِإْ  َ ّا اَ

1877. Tidak dia ketinggalan dengan sebab demikian itu dari keluar untuk 
berjamaah dan sekelian amalan-amalan kebajikkan seperti ziarah orang sakit dan 
mengiringi jenazah pada tempoh pengantin barunya, melainkan satu malam maka wajib 
dia meninggalkannya kerana mendulukan yang wajib. Ini apa yang berjalan dua syeikh 
di atasnya, sekalipun menyalahi padanya sebahagian ulamak mutakhir. Adapun malam-
malam gilir maka wajib menyamakan di antara mereka pada keluar dan tidaknya, maka 
samaada dia keluar pada malam kesemua mereka atau tidak keluar langsung. Maka 
jika dia khususkan sebahagian mereka dengan keluar dia berdosa. 
 

 ِأَْ  َظَهَلْت أََ اَلاُت  (نُشُوَز اْاَ ْلأَِة  )ااّزْوُا  (َوإِذَا َ اَف  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااثّانًِ، َوهَُو اانُّشُوُز  ِقَْوِاِ  
نُشُوِزَها،  ِْعًَل َكأَْ  ٌَِ دَ ِ ْنَها إْعَلاً ا َوعُ ُوً ا  َْعدَ اُْطٍف َوَطََلقَِة َوْ ٍ ، أَْو قَْوًَل َكأَْ  تُِ ٌ َ ُ  َِكََلٍي َ ِشٍ   َْعدَ 

 .{َواَاَّلتًِ تََ ا ُوَ  نُشُوَزهُّ   َِعظُوهُّ   }: اْ تِْ  َا ًا ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (َوَعَظَها)أَْ  َكاَ   ِِلٌٍ ، 

1878. Kemudian dia masuk pada bahagian kedua iaitu nusyuz dengan katanya : 
(Apabila) suami (takutkan nusyuz isteri) dengan bahawa nampak tanda-tanda 
nusyuznya, samaada dengan perbuatan seperti bahawa dia mendapatinya berpaling 
dan masam muka selepas mesra lembut dan manis muka, atau dengan kata-kata 
seperti dia menjawabnya dengan kata-kata yang kasar selepas bahawa ianya dengan 
lembut, (dia menasihatinya) di atas jalan sunat kerana firman Allah taala “dan 
perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusyuz mereka maka hendaklah kamu 
nasihati mereka”. 
 

ٌْك َواْ ذَِلي اْاعُقُو َةَ،  ََِل َهْ ٍل َوََل َ ْلبٍ : َكأَْ  ٌَقُوَ  اََها  َوٌُ ٌَُِّ  اََها أَّ  . اتِّقً اّاَ  ًِ اْاَ ّ ِ اْاَواِ ِب ِاً َعلَ
ٌِْل عُْذلٍ   .اانُّشُوَز ٌُْ ِقطُ اانّفَقَةَ َواْاقَْ َي  َلَعَلَّها تُْ ِدي عُْذًلا أَْو تَتُوُب َعّ ا َوقََي ِ ْنَها  ِ َ

1879. Seperti bahawa dia kata kepadanya : takutilah Allah pada hak yang wajib 
bagi aku di atas kamu dan awaslah siksaanNya, tanpa memulaukan dan memukulnya. 
Dan dia menerangkan kepadanya bahawa nusyuz itu menggugurkan nafkah dan giliran 
bermalam, maka harap-harap dia akan menyatakan keuzuran atau bertaubat dari apa 
yang dia keluar darinya tanpa uzur. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي  ٌِْ  ِ ْ  قَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ إذَا  َاتَْت اْاَ ْلأَةُ َهاِ َلةً  َِلاَ   }َوَ  َُ  أَْ  ٌَْذكَُل اََها َ ا  ًِ ااّصِ ٌَ 
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنَها قَااَْت . {َزْوِ َها اَعَنَتَْها اْاَ ََلئَِكةُ َ تّى تُْص َِح  ِّْلِ ِذّيِ َعْ  أُّيِ َ لََ ةَ َلِ  قَاَ  َل ُوُ  : َو ًِ اات

ٌِْ  َوَ لَّي   .{أٌََُّ ا اْ َلأٍَة  َاتَْت َوَزْوُ َها َلاٍض َعْنَها دََ لَْت اْاَ نّةَ  }: اّاِ َصلّى اّاُ َعلَ
1880. Elok bahawa dia sebutkan kepadanya apa yang didalam dua kitab yang 
sahih daripada sabda nabi s.a.w.m “apabila seorang isteri bermalam dalam keadaan dia 
meninggalkan hamparan suaminya melaknatnya para malaikat hingga dia masuk waktu 
subuh”. Didalam Turmizi dari Ummu Salamah r.a katanya : kata rasulullah s.a.w.m 
“mana-mana perempuan yang bermalam sedang suaminya redha padanya masuklah 
dia kedalam syurga. 
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 ًِ اْاَ ْ َ يِ، أَْي ٌَُ وُز اَ ُ ذَِاَك ِاَظاِهِل اْْلٌَِة، َوِْلَّ   ًِ اْاَهْ ِل  (إَّل اانُّشُوَز َهَ َلَها  )َ َي َوْعِظِ   ( َِإْ  أَ َْت  )
 .َواْاُ َلادُ أَْ  ٌَْهُ َل  َِلاَشَها  َََل ٌَُ اِ عَُها  ٌِ ِ . أَثًَلا َظاِهًلا  ًِ تَأِْدٌِب اانَِّ اءِ 

1881. (Maka jika isteri itu enggan) serta nasihat suami (melainkan nusyuz dia 
memulaukannya) ditempat tidur, iaitu harus bagi suami demikian itu kerana zahir ayat 
itu dan kerana pulau itu punya kesan yang zahir pada membentuk adab isteri. Yang 
dikehendaki bahawa dia memulaukan hamparannya maka dia tidak baring sekali 
dengannya padanya. 
 

ٌِْلَها  َْوَ  ثَََلثَِة أٌَّايٍ  . َوَ َلَا  ِاْاِهْ َلاِ   ًِ اْاَ ْ َ يِ اْاِهْ َلاُ   ِاْاَكََلِي  َََل ٌَُ وُز اْاَهْ ُل  ِِ  ََل ِاَزْوَ ٍة َوََل ِا َ
 }: َو ًِ  ُنَِ  أَ ًِ دَاُود . {ََل ٌَِ  ُّ ِاُ ْ ِلٍي أَْ  ٌَْهُ َل أََ اهُ  َْوَ  ثَََلثَِة أٌَّاٍي  }: َوٌَُ وُز  ٌَِها ِاْلَ ِدٌِث ااّصِ ٌحِ 

 . { ََ ْ  َهَ َلهُ  َْوَ  ثَََلٍث  ََ اَت دََ َ  اانّاَل 
1882. Keluar dengan pulau pada tempat tidur pulau dengan kata-kata maka tidak 
harus pulau dengannya, tidak terhadap isteri dan tidak terhadap selainnya lebih dari tiga 
hari. Harus ia padanya kerana hadith yang sahih “tidak halal bagi seorang islam 
memulaukan saudaranya lebih tiga hari”. Didalam sunan Abi Daud “maka siapa yang 
memulaukannya lebih tiga hari maka dia mati dia masuk neraka”.  
 

ٌُْلهُ ااتّْ ِلٌَي َعلَى َ ا إذَا قََصدَ  َِهْ ِلَها َلدَّها ِاَ ّظِ نَْفِ ِ ،  َِإْ  قََصدَ  ِِ  َلدَّها َعْ  اْاَ ْعِصٌَِة  ًُّ َوَغ َوَ َ َ  اْْلَْذَلِع
ًَ  ٌَُ وُز َهْ لُ : َوَهذَا َ أُْ وذٌ ِ ْ  قَْوِاِهْي . َوإِْصََلَح ِدٌنَِها  َََل تَْ ِلٌيَ  اْاُ ْ تَِدعِ َواْافَاِ ِ  َونَْ ِوِهَ ا، َوَ ْ  ُلِ 

 . َِهْ ِلِه َصََلُح ِدٌِ  اْاَهاِ ِل أَْو اْاَ ْهُ ولِ 
1883. Azrai‟e dan selainnya menanggungkan pengharaman itu di atas keadaan 
apabila dia bertujuan dengan memulaukan isterinya itu untuk mengembalikan dia 
kepada habuan dirinya, maka jika dia bertujuan dengannya untuk menolaknya dari 
maksiat dan membaikkan ugamanya maka tidak haram. Ini diambil dari kata mereka 
“harus memulaukan ahli bid‟ah dan fasik dan umpama keduanya dan orang yang 
diharapkan dengan memulaunya akan baik ugama yang memulau atau yang 
dipulaukan. 
 

ًَ اّاُ تَعَااَى َعْنُهْي َونَْهٌُ ُ َصلّى اّاُ  ٌِْ  َلِ  ٌِْ  َوَ لَّي َكْعَب ْ َ  َ اِاٍك َوَصاِ  َ ٌِْ  ٌُْ َ ُ  َهْ ُلهُ َصلّى اّاُ َعلَ َوَعلَ
ٌِْ  َوَ لَّي ااّصَ ا َةَ َعْ  َكََلِ ِهيْ   .َوَكذَا َهْ ُل ااّ لَِف  َْعُ ُهْي  َْعً ا. َعلَ

1884. Di atasnya ditanggungkan pulauan nabi s.a.w.m akan Ka‟ab bin Malik dan 
dua sahabatnya r.anhum dan tegahan nabi akan para sahabat dari bercakap dengan 
mereka. Bebegitu juga pulauan salaf, sebahagian mereka akan sebahagian lain. 
 

(   ٌِْ حٍ  (َ َل ََها  )أَْي أََصّلْت َعلَى اانُّشُوِز  َْعدَ اْاَهْ ِل اْاُ َلتِّب َعلَى اْاَوْعِظ  ( َِإْ  أَقَاَ ْت َعلَ ٌَْل ُ  َّلِ َ ْل ًا َغ
َواَاَّلتًِ تََ ا ُوَ  نُشُوَزهُّ   َِعظُوهُّ   َِإْ  نََشْزَ   َاْهُ ُلوهُّ   ًِ اْاَ َ اِ يِ :  َتَْقِدٌُلَها . ِاَظاِهِل اْْلٌَةِ 
 .{ ََ ْ  َ اَف ِ ْ  ُ وٍا َ نَفًا أَْو إثًْ ا  }: َواْاَ ْوُف هُنَا  َِ ْعنَى اْاِعْلِي َكقَْوِاِ  تَعَااَى . َواْ ِل ُوهُ ّ 

1885. (Maka jika dia tetap di atasnya) iaitu kekal di atas nusyuz selepas 
pulauan yang disusunkan di atas nasihat (dia memukulnya) dengan pukul yang tidak 
mencederakan kerana zahir ayat itu. Maka takdirnya “ ِت  تََخا ُوَن نُشُوَ هُنَّ  َِعظُوهُنَّ  َإِْن نََشْ َن  َواَل َّ
 i.e dan isteri-isteri yang kamu takutkan nusyuz mereka maka ” َاْهُجُروهُنَّ ِ   اْلَمَضاِج ِ َواْضِربُوهُنَّ 
hendaklah kamu nasihati mereka maka jika mereka nusyuz maka pulaukan mereka 
pada tempat tidur dan pukullah mereka. Takut disini dengan makna tahu seperti firman 
Allah taala “maka orang yang berwasiat takutkan penyelewengan atau dosa. . .”. 
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َظاِهُل َكََلِي اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ ََل ٌَْ ِلُب إَّل إذَا تََكّلَل ِ ْنَها اانُّشُوُز، َوهَُو َ ا َلّ َ  ُ ُ ْ ُهوُل اْاِعَلاقٌٌَِِّ  : تَْن ٌِ ٌ 
 ًُّ ٌُْلهُْي َوَلّ َ  ُ ااّلا ِِع َوإِنَّ ا . َواَاِّذي َصّ َ  ُ اانَّوِويُّ َ َواُز ااّ ْلِب َوإِْ  اَْي ٌَتََكّلْل اانُّشُوُز ِاَظاِهِل اْْلٌَةِ . َوَغ

ٌُْلهُ  َ اُي َوَغ  .ٌَُ وُز ااّ ْلُب إذَا أَ َادَ َ ْل َُها  ًِ َظنِِّ ، َوإَِّل  َََل ٌَْ ِل َُها َكَ ا َصّلَح  ِِ  اإْلِ
1886. Tanbih. Zahir kalam musannif tidak dia memukul melainkan apabila 
berulang nusyuz dari isterinya, yang mana ia apa yang ditarjihkan jumhur ulamak „Iraq 
dan selain mereka dan ditarjihkan Rafi‟e. Yang disahkan Nawawi harus pukul sekalipun 
tidak berulang nusyuznya kerana zahir ayat itu. Hanyalah harus pukul apabila 
memukulnya memberi faedah pada sangkaan suami. Jika tidak, maka tidak dia 
memukul sepertimana Imam dan selainnya jelaskan. 

 
حٍ : "َوَ َلَا  ِقَْوِاِ   ٌَْل ُ  َّلِ ُح  َِإنّ ُ ََل ٌَُ وُز ُ ْطلَقًا" َغ َواْْلَْواَى اَ ُ . َوََل ٌَُ وُز َعلَى اْاَوْ ِ  َواْاَ َهاِاكِ . اْاُ  َّلِ

ٌِْل َ  ٍَب ٌَْقتَِ ٌ . اْاعَْفُو َعْ  ااّ ْلبِ  . َوَ  َُل اانّْهًِ َعْ  َ ْلِب اانَِّ اِء َ ْ ُ وٌ  َعلَى ذَِاَك، أَْو َعلَى ااّ ْلِب  ِ َ
ِ  َاْْلَْواَى اَ ُ َعدَُي اْاعَْفِو، ِْلَّ  َ ْل َ ُ ِالتّأِْدٌِب َ ْصلََ ةٌ اَ ُ َوَ ْلُب ااّزْواِ َزْوَ تَ ُ  ًّ ِ ااّص ِ ًّ َوَهذَا  ِِ ََلِف َوِا

 .َ ْصلََ ةٌ ِانَْفِ  ِ 
1887. Keluar dengan katanya “tidak mencederakan” oleh yang mencederakan 
maka ia tidak harus semata-mata. Tidak harus ia pada muka dan tempat-tempat 
kebinasaan. Yang terutama bagi suami bahawa dia memaafkan dari pukul. Khabar 
tegahan dari memukul isteri ditanggungkan di atas demikian itu atau ke atas pukul tanpa 
sebab yang menuntutnya. Ini bersalahan wali kanak-kanak maka yang terutama 
baginya tidak memaafkan kerana memukulnya untuk membentuk adab adalah maslahat 
bagi kanak-kanak itu sementara pukul suami akan isterinya maslahat bagi diri suami itu. 
 

ٌِْل إْذنِِ ، ََل إاَى . اْاَواِ ُب اََها (َوٌَْ قُطُ  ِاانُّشُوِز قَْ ُ َها  ) َواانُّشُوُز ٌَْ ُصُ   ُِ ُلوِ َها ِ ْ  َ ْنِزِ  َزْوِ َها  ِ َ
اْاقَاِ ً ِاَطلَِب اْاَ ّ ِ ِ ْن ُ، َوََل إاَى اْكتَِ ا َِها اانّفَقَةَ إذَا أَْعَ َل  َِها ااّزْوُا، َوََل إاَى اْ تِْفتَاٍء إذَا اَْي ٌَكُْ  َزْوُ َها 

 . َِقًٌها َواَْي ٌَْ تَْفِت اََها
1888. (Gugur dengan nusyuz giliran malamnya) yang wajib baginya. Nusyuz 
itu terhasil dengan keluarnya dari rumah suaminya tanpa izinnya, tidak kepada qadhi 
untuk menuntut hak darinya, dan tidak untuk mengusahakan nafkah apabila suami papa 
dengannya, dan tidak untuk meminta fatwa apabila suaminya bukan seorang fakeh dan 
dia tidak meminta fatwa untuknya.  
 

ٌُْث ََل عُْذَل، ََل َ ْنعَُها اَ ُ ِ ْن ُ تَدَاًَُّل، َوََل ااّشتُْي  ٌَْل اْاِ َ اعِ َ  ًٌْ ا  َِ ْنِعَها ااّزْوَا ِ ْ  اَِلْ تِْ تَاعِ َواَْو َغ َوٌَْ ُصُ  أَ
ٌِْلِه،  َْ  تَأْثَُي  ِِ  َوتَْ تَِ  ُّ ااتّأِْدٌبَ  ٌذَاُء اَ ُ  ِاالَِّ اِ  أَْو َغ  .اَ ُ َوََل اإْلِ

1889. Terhasil ia juga dengan dia menegah suaminya dari istimta‟ walaupun 
selain jimak, sekira-kira tidak ada uzur, tidak dia menegah dia darinya kerana pura-pura 
ketika berasmara114, dan tidak dengan dia memakinya, dan tidak dengan dia 
menyakitinya dengan lidah atau selainnya, bahkan dia berdosa dengan sebabnya dan 
berhak diajar adab. 
 

ٌُْث ََل عُْذَل  (َو  ) ًٌْ ا َ   َِإْ  َكاَ   َِها عُْذٌل . َوتََوا ِعَُها َكاا ُّْكنَى َوآََلِت ااتّْنِظٌِف َونَْ ِوَها (نَفَقَتَُها  )ٌَْ قُطُ  ِِ  أَ
َكأَْ  َكانَْت َ ِلٌَ ةً أَْو ُ ْ نَاةً ََل تَْ تَِ ُ  اْاِ َ اَع أَْو  ِفَْلِ َها قَْلٌح أَْو َكانَْت ُ ْ تََ اَ ةً أَْو َكاَ  ااّزْوُا َعْ ًَل أَْي 

َها َوْطُؤهُ  َََل تَْ قُطُ نَفَقَتَُها ِاعُْذِلَها  .َك ٌَِل اْْلاَِة ٌَُ لُّ
1890. Gugur dengannya juga sekira-kira tidak ada uzur (oleh nafkahnya) dan 
ikutan-ikutannya seperti tempat tinggal dan alat-alat membersih diri dan umpamanya. 

                                                 
114

ا ِلْلَ َم ِا َواْلَمَ  َّةِ  . .أَْي  ََ  ُّب ًب  َوإِْ َ   ًب  
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Maka jika ada uzur padanya seperti bahawa dia sakit atau sangat kurus yang tidak 
menanggung jimak atau ada luka pada farajnya atau adalah dia mustahadhah atau 
suami itu gadang alat kelaminnya yang memudharatkan dia oleh bersetubuh dengannya 
maka tidak gugur nafkahnya kerana uzurnya. 
 

ٌِْلِه تَنَاَواَ ُ نُشُوُز  َْعِض اْاٌَْوِي َوهَُو اْْلََصحُّ : تَْن ٌِ ٌ  .  قَِ ٌّةُ إْطََلِ  اْاُ َصنِِّف َك َ
1891. Tanbih. Kehendak itlak musannif seperti selainnya dicapai oleh nusyuz 
sebahagian hari yang mana ia yang paling sahih.  
 

ًَ نَاِشَزةٌ  َوُ َلادُهُْي  ِاا ُّقُوِط هُنَا َ ْنُي اْاُوُ وِب ََل  ُقُوطُ َ ا َوَ َب، َ تّى اَْو نََشَزْت قَْ َ  اْافَْ ِل َوَطلََي اْافَْ ُل َوِه
 .َوََل ٌُقَاُ  َ قََطْت، ِْلَّ  اا ُّقُوَط  َْلعُ اْاُوُ وبِ .  َََل ُوُ وبَ 

1892. Kehendak mereka dengan gugur disini adalah tertegah wajib, bukan gugur 
apa yang telah wajib. Hinggakan kalau dia nusyuz sebelum fajar dan terbit fajar sedang 
dia nusyuz maka tidak ada wajib. Tidak dikatakan “ianya gugur” kerana gugur itu 
cabangan wajib.  
 

َوَ َكَت اْاُ َصنُِّف َعْ   ُقُوِط اْاِكْ َوِة  ِاانُّشُوِز اْكتِفَاًء  َِ ْعِلِهْي اْاِكْ َوةَ تَا ِعَةً ِالنّفَقَِة، تَِ ُب  ُِوُ و َِها َوتَْ قُطُ 
 .َوَ ٌَأْتًِ تَْ ِلٌُل ذَِاَك  ًِ  َْصِ  نَفَقَِة ااّزْوَ ِة، إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى.  ِ ُقُوِطَها

1893. Musannif diam dari gugur pakaian dengan sebab nusyuz kerana memada 
dengan mereka menjadikan pakaian itu sebagai pengikut nafkah, wajib ia dengan 
wajibnya dan gugur ia dengan gugurnya. Akan datang huraian demikian itu pada fasal 
nafkah isteri insya Allah taaala. 
 

  َِإْ  أََ اَء .اَْو َ نََي ااّزْوُا َزْوَ تَ ُ َ قَّها َكقَْ ٍي َونَفَقٍَة أَْاَزَ  ُ اْاقَاِ ً تَْو ٌَِتَ ُ إذَا َطلَ َتْ ُ ِاعَْ ِزَها َعْن ُ : تَتِّ ةٌ 
ُلهُ  ٌِْلِه  ََِل َ  ٍَب نََهاهُ َعْ  ذَِاَك َوََل ٌُعَّزِ ٌِْ  َوَطلَ َْت تَْعِزٌَلهُ ِ ْ  اْاقَاِ ً . ُ لُقَ ُ َوأَذَاَها  َِ ْلٍب أَْو َغ  َِإْ  َعادَ إاَ

ٌَْها ٌِ  َعلَ ْلهُ  ًِ اْاَ ّلِة اْْلُواَى َوإِْ  َكاَ  اْاِقٌَاُس َ َواَزهُ إذَا َطلَ َتْ ُ، ِْلَّ  . َعّزَلهُ  َِ ا ٌَِلٌُ   ِِ  ِاتَعَدِّ َوإِنَّ ا اَْي ٌُعَّزِ
ٌْنَُهَ ا،  ٌََْقتَِصُل أَّوًَل َعلَى اانّْهًِ اَعَّ  اْاَ اَ   ٌَْها ٌُوِلُث َوْ َشةً  َ ٌِْ  َوااتّْعِزٌُل َعلَ ٌَْ  ااّزْوَ  إَ اَءةَ اْاُ لُِ  تَْكثُُل  َ

ٌْنَُهَ ا  . َِإْ  َعادَ َعّزَلهُ . ٌَْلتَئُِي  َ
1894. Tatimmah. Kalau suami menegah isteri dari haknya seperti giliran malam 
dan nafkah qadhi melazimkan dia menyempurnakannya apabila isteri menuntutnya 
kerana lemah isteri itu darinya. Maka jika suami buat buruk perangai dan menyakitinya 
dengan pukul atau selainnya tanpa sebab dia menegahnya dari demikian itu dan tidak 
menta‟zirnya. Maka jika dia mengulanginya dan isteri itu menuntut qadhi agar 
menta‟zirnya dia menta‟zirnya dengan apa yang layak dengannya kerana dia bertindak 
ganas di atasnya. Dia tidak menta‟zirnya pada kali pertama sekalipun kiasnya harus 
apabila isteri itu menuntut kerana buruk perangai itu banyak berlaku di antara dua suami 
isteri dan ta‟zir di atasnya mewariskan liar hati di antara keduanya. Maka mula-mula dia 
hadkan di atas tegah harap-harap keadaan di antara kedua mereka bertaup seperti 
sedia. Maka jika dia mengulang dia menta‟zirnya. 
 

ٌْنَُهَ ا  ِثِقٍَة ٌَْ  ُِلهَُ ا، َوٌَكُوُ   ٌِْ  تَعَّلَف اْاقَاِ ً اْاَ اَ  اْاَواقَِي  َ ٌِْ  إّ  َصاِ  َ ُ ُ تَعَدٍّ َعلَ َوإِْ  قَاَ  كُ ٌّ ِ ْ  ااّزْوَ 
ِّقَةُ َ اًلا اَُهَ ا ٌِْ  َ ا ٌَْعِل ُ ُ . ااث  َِإذَا تَ ٌََّ  ِاْلقَاِ ً .  َِإْ  عُِدَي أََ َكنَُهَ ا  َِ ْنِب ثِقٍَة ٌَتَعَّلُف َ ااَُهَ ا ثُّي ٌُْنِهً إاَ

 . َ ااَُهَ ا َ نََي ااّظاِاَي ِ ْنُهَ ا ِ ْ  َعْوِدِه ِاظُْلِ  ِ 
1895. Maka jika setiap dari dua suami isteri berkata bahawa pasangannya 
bertindak melampaui batas di atasnya qadhi mengenal pasti keadaan yang berlaku di 
antara kedua mereka dengan seorang thiqah yang kenal benar kedua mereka, dan 
adalah orang yang thiqah itu jiran mereka. Maka jika tidak kedapatan dia meletakkan 
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kedua mereka di sisi seorang thiqah yang mendapatkan maklumat tentang keadaan 
mereka kemudian dia menyampaikan kepadanya apa yang dia ketahui. Maka apabila 
jelas bagi qadhi keadaan kedua mereka dia menegah yang zalim dari mereka dari 
kembali berlaku zalim.  
 

ٌْنَُهَ ا  َعََث اْاقَاِ ً َ َكً ا ِ ْ  أَْهِلِ  َوَ َكً ا ِ ْ  أَْهِلَها ِاٌَْنظَُلا  ًِ أَْ ِلِهَ ا قَاُ   َ َواْا َْعُث َواِ ٌب .  َِإْ  اْشتَدّ ااّشِ
ًَ . َوهَُ ا َوِكٌََلِ  اَُهَ ا ََل َ َكَ اِ  ِ ْ  ِ َهِة اْاَ اِكيِ . َوِ ْ  أَْهِلِهَ ا  ُنّةٌ  ُ  ِه ُ  هَُو َ َكَ  ُ  َِطََلٍ  أَْو ُ ْليٍ َوتَُوّكِ ٌَُوّكِ

َ 
ٌْنَُهَ ا إْ  َلأٌََاهُ َصَوا ًا. َ َكَ َها  ِ َْذِ  ِعَوٍض َوقَ ُوِ  َطََلٍ   ِ ِ  قَا  َ  .َوٌُفَّلِ

1896. Maka jika kuat perbalahan di antara kedua mereka qadhi menghantarkan 
seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari kelurga isteri untuk menilai 
urusan kedua mereka. Menghantar hakam itu wajib dan dari ahli kedua mereka adalah 
sunat. Kedua hakam itu wakil bagi kedua mereka bukan hakam dari pihak hakim, maka 
suami mewakilkan hakamnya dengan talak atau tebus talak dan isteri mewakilkan 
hakamnya dengan memberi bayaran dan menerima talak. Kedua hakam itu 
menceraikan suami isteri itu jika mereka melihatnya betul. 
 

ٌّةٌ َوَعدَااَةٌ َواْهتِدَاٌء إاَى اْاَ ْقُصوِد ِ ْ   َْعثِِهَ ا اَ ُ  َوإِنَّ ا اُْشتُِلَط  ٌِِهَ ا ذَِاَك َ َي  .َوٌُْشتََلطُ  ٌِِهَ ا إْ ََلٌي َوُ ّلِ
ٌْ ِ . أَنُّهَ ا َوِكٌََلِ  ِاتَعَلُِّ  َوَكااَتِِهَ ا  ِنََظِل اْاَ اِكِي َكَ ا  ًِ أَِ ٌنِ ِ   َِإْ  اْ تَلََف َلأٌُُْهَ ا  َعََث . َوٌَُ  ُّ َكْونُُهَ ا ذََكَل

ءٍ  ًْ ٌَْلهَُ ا َ تّى ٌَْ تَِ عَا َعلَى َش ٌِْ  َغ  .اْاقَاِ ً اثْنَ
1897. Disyaratkan pada kedua hakam itu islam dan merdeka dan adil dan 
terpandu kepada maksud dari penghantaran mereka. Hanyalah disyaratkan demikian itu 
pada mereka serta bahawa mereka itu wakil kerana bersangkut wakilan mereka dengan 
penilikkan hakim sepertimana pada orang kepercayaannya. Sunat keadaan kedua 
mereka itu lelaki. Jika pandangan kedua mereka berlainan qadhi menghantar dua orang 
lain hingga dua hakam sepakat di atas sesuatu. 
 

ٍء أَدَّب اْاقَاِ ً ااّظاِاَي ِ ْنُهَ ا َواْ تَْو َى ِاْلَ ْظلُوِي  ًْ ٌِْ  َواَْي ٌَتِّفقَا َعلَى َش  َِإْ  اَْي ٌَْلَض ااّزْوَ اِ   ِ َْعِث اْاَ َكَ 
 .َ قّ ُ 

1898. Maka jika dua suami isteri itu tidak redha dengan lantikkan dua hakam dan 
mereka tidak sepakat di atas sesuatu qadhi mengajar adab yang zalim dari mereka dan 
menyempurnakan bagi yang dizalimi akan haknya. 
 

ٌِْ  ِا َاُس اْْلَ ِل قَاَ  تَعَااَى . ًِ اْاُ ْليِ :  َْصٌ   هُّ  ِا َاٌس  } َوهَُو اُ َةً ُ ْشتَ ٌّ ِ ْ  َ لََي ااثّْوَب ِْلَّ  كَُلًّ ِ ْ  ااّزْوَ 
ٌِْ  َواَْو  ِلَْفِظ ُ فَادَاٍة . ،  ََكأَنّ ُ  ُِ فَاَلقَِة اْْلَ ِل نََزَع ِا َاَ  ُ {اَكُْي َوأَْنتُْي ِا َاٌس اَُهّ   ٌَْ  ااّزْوَ  َوَشْلًعا  ُْلقَةٌ  َ

. ٌُقٌَّدُ  َِ ا ذُِكلَ  (َواْاُ ْلُي َ ائٌِز َعلَى ِعَوٍض َ ْعلُوٍي  ):  َقَْوُ  اْاُ َصنِِّف .  ِِعَوٍض َ ْقُصوٍد َلاِ يٍ ِاِ َهِة ااّزْواِ 
1899. Fasal pada tebus talak. “ خل” pada lughah dipecahkan dari “  i.e ”َخلََ  الثَّْو َ 
dia menanggalkan baju, kerana tiap seorang dari dua suami isteri itu pakaian bagi yang 
seorang lagi. Firman Allah taala “mereka itu pakaian kamu dan kamu pakaian mereka”, 
maka seolah-olah dia disebabkan bercerai dengan yang seorang lagi menangggalkan 
pakaiannya. Pada syara‟ : perceraian di antara dua suami isteri walaupun dengan lafaz 
tebus dengan bayaran yang dimaksudkan yang kembali kepada pihak suami. Maka kata 
musannif (tebus talak itu harus di atas bayaran yang maklum) dikaitkan dengan apa 
yang disebutkan.  
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ًٌّ َوََل َ ا َ  َودََ َ   َِلاِ يٍ ِاِ َهِة ااّزْواِ ُوقُوعُ اْاِعَوِض ِالّزْواِ  . ََ َلَا  َِ ْقُصوٍد اْاُ ْلُي  ِدٍَي َونَْ ِوِه  َِإنّ ُ َلْ ِع
ٌِْلِه، َوَ َلَا  ِِ  َ ا اَْو َعلَّ  ااّطََلَ   ِاْا ََلاَءِة ِ ّ ا اََها َعلَى  َوِاَ ٌِِّدِه َوَ ا اَْو َ ااَعَْت  َِ ا ثَ ََت اََها ِ ْ  قََوٍد أَْو َغ

ٌِْلِه  ٌََِصحُّ َلْ ِعًٌّا ٌِْل ُ عٌٍَّ   ٌََقَُي  َائِنًا  َِ ْهِل اْاِ ثْ ِ .َغ  . َوَ َلَا  َِ ْعلُوٍي اْاِعَوُض اْاَ ْ ُهوُ  َكثَْوٍب َغ

1900. Maka keluar dengan “yang dimaksudkan” oleh tebus talak dengan darah 
dan umpamanya, maka ia perceraian jenis rujuk, dan tidak ada harta. Masuk dengan 
“yang kembali kepada pihak suami” jatuh bayaran itu bagi suami dan bagi penghulunya, 
dan keadaan kalau dia menebus talak dengan apa yang sabit bagi isteri daripada 
qawad atau selainnya. Keluar dengannya keadaan kalau dia menta‟likan talak dengan 
lupus dari apa yang sabit bagi isteri di atas selainnya maka ianya sah sebagai raji‟e. 
Keluar dengan “yang dimaklumi” oleh bayaran yang majhul seperti kain yang tidak 
tertentu, maka jatuh talak dalam keadaan bain dengan mahar seumpama. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ٍء ِ ْن ُ نَْفً ا  }: َواْْلَْصُ   ًِ ذَِاَك قَْ َ  اإْلِ ًْ ، َواْْلَْ ُل  ِِ   ًِ َ  َِل { َِإْ  ِطْ َ  اَكُْي َعْ  َش
ٌٍْس  ِقَْوِاِ   ْ ََليِ .{اْق َْ  اْاَ ِدٌقَةَ َوَطلِّْقَها تَْطِلٌقَةً  }: اْا َُ اِلّيِ  ًِ اْ َلأَِة ثَا ِِت ْ ِ  قَ  . َوهَُو أَّوُ  ُ ْليٍ َوقََي  ًِ اإْلِ

1901. Asal pada demikian itu sebelum ijmak firman Allah taala “maka jika mereka 
baik nafsu terhadap kamu dari sedikit darinya. . .”*, dan perintah dengannya pada 
khabar Bukhari pada isteri Sabit bin Qais dengan katanya “terimalah kebun itu dan 
talakkan dia satu talak”, yang mana ia tebus talak yang pertama didalam Islam. 
 

َواْاَ ْعنَى  ٌِِ  أَنّ ُ اَّ ا َ اَز أَْ  ٌَْ ِلَك ااّزْوُا اَِلْنتِفَاَع  ِاْا ُْ يِ  ِِعَوٍض َ اَز اَ ُ أَْ  ٌُِزٌَ  ذَِاَك اْاِ ْلَك  ِِعَوٍض 
ًٌْ ا  ٌِِ  دَْ ُي ااّ َلِل َعْ  اْاَ ْلأَِة َغاِا ًا، َواَِكنّ ُ َ ْكُلوهٌ ِاَ ا  ٌْيِ، َوأَ َلاِء َواْاُ ْلُي َكاْا َ ٌْيِ،  َاانَِّكاُح َكااّشِ َلاِء َواْا َ َكااّشِ

ٌِْ  َوَ لَّي  أَْ  َُض اْاَ ََلِ  إاَى اّاِ تَعَااَى  }:  ٌِِ  ِ ْ  قَْطيِ اانَِّكاحِ ااِّذي هَُو َ ْطلُوُب ااّشْلعِ، ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ
 . {ااّطََلُ  

1902. Hikmah padanya bahawa tatkala harus suami memilik ambilan manfaat 
pada kemaluan perempuan dengan bayaran harus dia menghilangkan milik itu dengan 
bayaran seperti belian dan jualan, maka nikah seperti beli dan tebus talak seperti jual, 
dan juga padanya penolakkan kemudharatan dari perempuan ghalibnya, 
walaubagaimanapun ianya makruh kerana memutuskan nikah yang ianya tuntutan 
syara‟ kerana sabda nabi s.a.w.m “halal yang paling dimurkai Allah taala adalah talak”.  
 

ٌِْ  : قَاَ   ًِ ااتّْن ٌِِ   أَْ  ٌَْ ِلَف : ااثّانٌَِةُ  .أَْ  ٌََ ا َا أَْو أََ دُهَُ ا أََّل ٌُِقٌَ ا ُ دُودَ ااِّ : اْْلُواَى : إَّل  ًِ َ ااَتَ
 ِ ٌْ ٍء ََل  ُدّ اَ ُ ِ ْن ُ  ٌََْ لَعَُها ثُّي ٌَْفعَُ  اْْلَْ َل اْاَ ْ لُوَف َعلَ ًْ َوذََكْلت  ًِ َشْلِ ِ   . ِااّطََلِ  ااثََّلِث َعلَى  ِْعِ  َش

 .ُصَوًلا أُْ َل  ََل َكَلاَهةَ  ٌَِها  ََ ْ  أََلادَ ذَِاَك  َْلٌَُلاِ ْع ُ 

1903. Katanya didalam Tanbih : melainkan pada dua keadaan : pertamanya 
bahawa keduanya atau seorang dari mereka takut tidak dapat mendirikan batas Allah. 
Yang kedua : bahawa dia bersumpah dengan talak tiga di atas melakukan sesuatu yang 
tak dapat tidak dia dari melakukannya maka dia menebus talak isterinya kemudian 
melakukan perkara yang dia bersumpah di atasnya itu. Aku sebutkan didalam 
Syarahnya beberapa rupa masaalah lain yang tidak ada karahah padanya, maka siapa 
hendak rujuklah kepadanya. 
 

 َوشُِلَط  ٌِِ  ِصّ ةُ َطََلقِِ   ٌََِصحُّ ِ ْ  .ُ ْلتَِزٌي ِاْلِعَوِض َو ُْ ٌي َوِعَوٌض َوِصٌ َةٌ َوَزْواٌ : َوأَْلَكاُ  اْاُ ْليِ َ ْ َ ةٌ 
 ٍ ًّ ٌِْ   َِ فٍَ ، َوٌُْد َُي اْاِعَوُض ِاَ اِاِك أَْ ِلِهَ ا ِ ْ  َ ٌٍِّد َوَوِا .  َعْ ٍد َوَ ْ ُ وٍل َعلَ

 
1904. Rukun tebus talak itu lima. Orang yang melazimi bayaran dan kemaluan 
perempuan dan bayaran dan sighah dan suami. Syarat pada suami sah talaknya. Maka 
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sah ia dari hamba dan orang yang dihijir dengan safih, dan diserahkan bayaran itu 
kepada pemilik urusan kedua mereka daripada penghulu dan wali.  
 

 ٍ ًّ ٍف َ اِا  َلَْو اْ تَلَعَْت أََ ةٌ َواَْو ُ َكاتَ َةً  ََِل إْذِ  َ ٌِِّدَها . َوشُِلَط  ًِ اْاُ ْلتَِزِي قَا ًَِل َكاَ  أَْو ُ ْلتَِ ً ا إْطََلُ  تََصلُّ
ٌِْ  تَ ٌِ ُ  ٌٍْ   َ ِاادّ ٌِْلِه  َانَْت  َِ ْهِل اْاِ ثِْ   ًِ ِذّ تَِها، أَْو  ِدَ ٌٍْ  ِ ْ  َ اِاِ  أَْو َغ ثُّي َ ا ثَ ََت  ًِ ِذّ تَِها إنَّ ا تَُطااَُب .  ِعَ

ْذَ  َوَ َب َ ْهُل اْاِ ثِْ   ًِ َكْ  َِها َوِ ّ ا  ًِ ٌَِدَها ِ ْ  . َوإِْ  اْ تَلَعَْت  ِِإْذنِ ِ .  ِِ   َْعدَ اْاِعتِْ  َواْاٌََ الِ   َِإْ  أَْطلََ  اإْلِ
ٌْنًا ِ ْ  َ اِاِ  تَعٌَّنَتْ  ًٌْ ا، َوإِْ  َعٌَّ  اََها َع ٌْنًا  ًِ ِذّ تَِها تَعَلَّ  اْاُ قَدُّل  ِذَِاَك أَ   .َ اِ  تَِ اَلٍة، َوإِْ  قَدَّل اََها دَ

1905. Disyaratkan pada yang melazimi bayaran yang menerima atau yang 
mencari tabus talak bebas tasarruf harta. Maka kalau amah menebus talak walaupun 
yang mukatabah tanpa izin penghulunya dengan „ain dari harta penghulunya atau 
selainnya jadi bainlah dia dengan mahar seumpama didalam zimmahnya, atau dengan 
hutang maka dengan hutang itu dia menjadi bain. Kemudian apa yang sabit didalam 
zimmahnya hanyalah dituntut dia dengannya selepas merdeka dan kayanya. Jika dia 
menebus talak dengan izin penghulunya maka jika penghulu itu mengitlakkan izin wajib 
mahar seumpama pada usahanya dan dari apa yang ada pada tangannya daripada 
harta perniagaan, dan jika penghulu itu mengkadarkan baginya akan hutang didalam 
zimmahnya bersangkut yang dikadarkan itu dengan demikian itu juga, dan jika penghulu 
itu menentukan „ain untuknya dari hartanya tertentu ia.  
 

َواَْو اْ تَلَعَْت َ ْ ُ وَلةٌ  َِ فٍَ  َطلُقَْت َلْ ِعًٌّا َواَ َا ِذْكُل اْاَ اِ ، أَْو َ ِلٌَ ةٌ َ َلَض َ ْوٍت َصّح، َوُ ِ َب ِ ْ  ااثُّلُِث 
 .َزائِدٌ َعلَى َ ْهِل اْاِ ثْ ِ 

1906. Kalau perempuan yang dihijir dengan safih menebus talak tertalak dia 
sebagai talak raj‟ie dan lagha sebutan harta, atau yang sakit sebagai sakit mati sah ia 
dan dikira yang lebih dari mahar seumpama dari satu pertiga. 
 

ٌَْها  ) ،أَْي  ُْ عََها ااِّذي اْ تَْ لََصتْ ُ  ِاْاِعَوِض  ( ِِ  نَْفَ َها  )اْاُ ْ تَِلعَةُ  (َوتَْ ِلُك اْاَ ْلأَةُ  )  ًِ  (َوََل َلْ عَةَ اَ ُ َعلَ
ٌْنُونَِة اْاَ انِعَِة ِ ْ  تََ لُِّطِ  َعلَى  ُْ ِعَها،  ٌَْها  (َ ِدٌٍد  )أَْي  ِعَْقٍد  (إَّل  ِنَِكاحٍ  )اْاِعدِّة َِلْنِقَطاعِ َ ْلَطنَتِِ   ِاْا َ َعلَ

ِي  ٌََانَُها  ًِ َ ْوِ ِع ِ  .  ِأَْلَكانِِ  َوشُُلوِطِ  اْاُ تَقَدِّ
1907. (Seorang perempuan) yang menebus talak (memilik dengannya akan 
dirinya) iaitu kemaluannya yang dia bebaskan dengan bayaran itu, (dan tidak ada 
rujuk bagi suami di atasnya) didalam „iddah kerana putus penguasaannya dengan 
putus yang menegah dari penguasaannya di atas kemaluannya (melainkan dengan 
nikah) iaitu akad (yang baru) di atasnya dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya 
yang terdahuu diterangkan pada tempatnya. 
 

ٌْنًا َوَ ْنفَعَةً ِاعُُ وِي قَْوا  تَعَااَى  ٌْنًا َوَع ٌِْهَ ا  ٌَِ ا اْ تَدَْت  }: َوٌَِصحُّ ِعَوُض اْاُ ْليِ قَِلًٌَل أَْو َكثًٌِلا دَ  َََل ُ نَاَح َعلَ
ًَ َ اِهلَةٌ  ِقَْدِلِه اَْي تَْطلُْ ، ِْلَّ  :  َواَْو قَاَ  .{ ِِ   ٌْنِك  َأَْنِت َطاِاٌ   َأَْ َلأَتْ ُ َوِه إْ  أَْ َلأْتٌِنًِ ِ ْ  َصدَاقِك أَْو ِ ْ  دَ

ٌِْ  ااّطََل َ  ْ َلاَء اَْي ٌَِصّح  َلَْي ٌُوَ ْد َ ا َعلَّ  َعلَ ٌء َوقََي  َائِنًا . اإْلِ ًْ َواَْو َ ااَعََها َعلَى َ ا  ًِ َكفَِّها َواَْي ٌَكُْ   ٌِِ  َش
 . َِ ْهِل اْاِ ثِْ  َعلَى اْْلَْلَ حِ  ًِ ااّزَوائِدِ 

1908. Sah bayaran tebus talak dalam keadaan ia sedikit atau banyak, hutang 
dan „ain dan manfaat kerana umum firman Allah taala “maka tidak ada salah di atas 
keduanya pada apa yang isteri itu tebus dengannya”. Kalau dia kata : jika kamu 
bebaskan aku dari mahar kamu atau dari hutang kamu maka kamu tertalak maka isteri 
itu membebaskannya sedang dia jahil dengan kadarnya tidak dia tertalak, kerana ibra‟ 
itu tidak sah maka tidak didapati apa yang dita‟likkan talak itu di atasnya. Kalau dia 
menebus talak isterinya di atas apa yang ada didalam tapak tangannya sedangkan tidak 
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ada suatu padanya jatuh talaknya dalam keadaan bain dengan mahar seumpama di 
atas yang paling rajih didalam Zawaid.  
 

ٌْيِ َعلَى َ ا ٌَأْتًِ ٌ َِة َ ا َ ّل  ٌَِها  ًِ اْا َ .  َواَِكْ  ََل ٌَُ لُّ هُنَا تََ لُُّ  َكََلٍي ٌَِ ٌلٍ ،َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
1909. Disyaratkan pada sighahnya apa yang telah lalu pada sighah jual di atas 
apa yang akan datang, akan tetapi tidak memudharatkan disini selangan kalam yang 
sedikit. 
 

ٌِْ  . َواَْفظُ اْاُ ْليِ َصِلٌٌح  ًِ ااّطََلِ   َََل ٌَْ تَاُا َ عَ ُ ِانٌٍِّة، ِْلَنّ ُ تََكّلَل َعلَى ِاَ اِ  َ َ لَِة ااّشْلعِ  َوَهذَا َ ا َ َل  َعلَ
ٌِْلهِ  ٌِْ   ًِ َ َواِ َي ِ ْ  اْْلُيِّ . ِكنَاٌَةٌ  ًِ ااّطََل ِ : َوقٌَِ  .  ًِ اْاِ ْنَهااِ تَ َعًا ِاْل َ َِوّيِ َوَغ َواْْلََصحُّ  .َوَهذَا َ ا نَّا َعلَ

َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة أَّ  اْاُ ْلَي َواْاُ فَادَاةَ إْ  ذُِكَل َ عَُهَ ا اْاَ اُ   َُهَ ا َصِلٌَ اِ   ًِ ااّطََلِ ، ِْلَّ  ِذْكَلهُ ٌُْشِعُل 
ٌْنُونَةِ   . َوإَِّل  َِكنَاٌَتَا ِ . ِاْا َ

1910. Lafaz khulu‟ i.e tebus talak itu jelas pada talak maka tidak perlu sertanya 
kepada niat kerana ia berulang-ulang di atas lidah penanggung-penanggung syara‟. Ini 
apa yang dia berjalan di atasnya didalam Minhaj kerana mengikut Bughawi dan 
selainnya. Dikatakan : kinayah pada talak. Ini apa yang dinaskan di atasnya pada 
beberapa tempat didalam al Umm. Yang paling sahih sepertimana didalam Raudhah 
bahawa tebus talak dan tebus jika disebutkan harta bersama keduanya maka keduanya 
jelas pada talak kerana menyebutnya menyedarkan putus selama-lama. Jika tidak, 
maka kinayah. 
 

َوِ ْن ُ . ااِّذي َ اَ عََها  ٌِِ ، ِْلَنّ ُ ََل ٌَْلَ قُ ُ نَدٌَي  ِظُُهوِل اْاَ ْ ِ  ِاِلَ اهُ  ِأَْ ِذ اْاِعَوِض  (َوٌَُ وُز اْاُ ْلُي  ًِ ااطُّْهِل  )
ًٌْ ا  ًِ  (َو  ). ٌُْعلَُي َ َواُزهُ  ًِ طُْهٍل اَْي ٌَُ اِ ْعَها  ٌِِ ، ِ ْ   َاِب أَْواَى ٌِْض  )ٌَُ وُز أَ ، ِْلَنَّها  ِ َْذِاَها اْاِفدَاَء (اْاَ 

 .ِاَ ََلِصَها َلِ ٌَْت ِانَْفِ َها  ِتَْطِوٌِ  اْاِعدّةِ 
1911. (Harus tebus talak pada suci) yang dia jimak isterinya padanya, kerana 
dia tidak dihubungi rasa sesal dengan muncul kandungan kerana redhanya dengan 
mengambil bayaran. Daripadanya diketahui harusnya pada suci yang dia tidak 
menjimak isterinya padanya, daripada bab terutama. Harus ia juga pada (haid) kerana 
si isteri dengan memberikan tebusan untuk kebebasan dirinya redha dengan lama iddah 
bagi dirinya. 
 

ٌُْلوَلتَِها أَْ نَ ٌِّةً  (َطََلٌ   ) ًِ ِعدّتَِها  (َوََل ٌَْلَ ُ  اْاُ ْ تَِلعَةَ  )  ِلَْفٍظ َصِلٌحٍ أَْو ِكنَاٌٍَة، َوََل إٌََلٌء َوََل ِظَهاٌل ِاَص
ٌَْها، إْذ  . ِاْ تِدَاِء  ُْ ِعَها ٌِْد اْاُ ْ تَِلعَِة ااّلْ ِعٌّةُ  ٌََْلَ قَُها ااّطََلُ  إاَى اْنِقَ اِء اْاِعدِّة ِا َقَاِء َ ْلَطنَتِِ  َعلَ َوَ َلَا  ِقَ

َهاِل َواالِّعَاِ  َواْاِ ٌَلاثِ  ٌََلِء َوااّظِ ًَ َكااّزْوَ ِة  ًِ اُُ وِ  ااّطََلِ  َواإْلِ . ِه
1912. (Tidak menghubungi perempuan yang menebus talak) didalam 
„iddahnya (oleh talak) dengan lafaz yang jelas atau kinayah, dan tidak ila‟ dan tidak 
zihar kerana dia menjadi ajnabi dengan menebus kemaluannya. Keluar dengan kait 
“yang menebus talak” oleh perempuan yang raji‟e maka menghubunginya talak hingga 
selesai iddahnya kerana kekal penguasaan suami di atasnya kerana dia seperti isteri 
pada dihubungi talak dan ila‟ dan zihar dan li‟an dan pusaka.  
 

َ   ٌَِِ ٌنِِ ، ِْلَّ  اْْلَْصَ  َعدَُ  ُ : تَتِّ ةٌ  ٌِْ  عُِ َ   َِها َوََل .اَْو ادَّعْت ُ ْلعًا  َأَْنَكَل ااّزْوُا ُصدِّ   َِإْ  أَقَاَ ْت  ٌَِّنَةً َلُ لَ
  .َ اَ ، ِْلَنّ ُ ٌُْكَلهُ، إَّل أَْ  ٌَعُودَ َوٌَْعتَِلَف  ِاْاُ ْليِ  ٌََْ تَِ قُّهز قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ 

1913. Tatimmah. Kalau isteri mendakwa tebus talak maka suami ingkar 
dibenarkan suami dengan sumpahnya kerana asal tidak adanya. Kemudian, jika isteri 
mendirikan keterangan, dua lelaki, diamalkan keterangannya dan tidak ada harta kerana 
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tebus talak itu tidak disukai, melainkan bahawa suami kembali dan mengaku dengan 
tebus talak itu maka dia berhakkannya. Mengatakannya Mawardi. 
 

ٌَْها، إْذ اْْلَْصُ   أَْو ادَّعى اْاُ ْلَي  َأَْنَكَلْت  ِأَْ  قَااَْت اَْي تَُطلِّْقنًِ أَْو َطلّْقتنًِ َ ّ انًا  َانَْت  ِقَْوِاِ  َوََل ِعَوَض َعلَ
َعدَُ  ُ،  َتَْ ِلُف َعلَى نَْفٌِِ  َواََها نَفَقَةُ اْاِعدِّة،  َِإْ  أَقَاَي  ٌَِّنَةً  ِِ  أَْو َشاِهدًا َوَ لََف َ عَ ُ ثَ ََت اْاَ اُ  َكَ ا قَااَ ُ  ًِ 

  .قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ . اْا ٌََانِز َوَكذَا اَْو اْعتََل َْت  َْعدَ ٌَِ ٌنَِها  َِ ا ادَّعاهُ 

1914. Atau suami mendakwa tebus talak maka isteri ingkar dengan bahawa dia 
kata : kamu tidak talakkan aku, atau kamu talakkan aku percuma jadi bain dia dengan 
katanya itu dan tidak ada bayaran di atasnya kerana asal tidak adanya, maka isteri itu 
bersumpah di atas menafikannya dan baginya nafkah „iddah. Maka jika suami 
mendirikan keterangan dengannya atau seorang saksi dan dia bersumpah bersamanya 
sabit harta itu, sepertimana dikatakan didalam al Bayan. Begitu jua kalau isteri mengaku 
selepas bersumpah dengan apa yang suami dakwa. Mengatakannya Mawardi. 
 

 َواِ دَةً  ِأَْاٍف  َأََ ْ تُك، أَْو  ًِ :َواَْو اْ تَلَفَا  ًِ َعدَِد ااّطََلِ  َكقَْوِاَها َ أَْاتُك ثَََلَث َطْلقَاٍت  ِأَْاٍف  َأََ ْ تنًِ  َقَاَ  
ِصفَِة ِعَوِ ِ  َكدََلاِهَي أَْو دَنَانٌَِل أَْو ِصَ احٍ َوُ َكّ َلٍة َ َواٌء اْ تَلَفَا  ًِ ااتّلَفُِّظ  ِذَِاَك أَْو  ًِ إَلادَتِِ  َكأَْ  َ ااََي 

ٌِْ   َقَااَْت :  أَْو قَْدِلِه َكقَْوِاِ  ، ِأَْاٍف َوقَاَ  أََلْدنَا دَنَانٌَِل  َقَااَْت دََلاِهيَ  َ  ِِ ائٍَة، َوََل  ٌَِّنَةَ ِاَواِ ٍد ِ ْنُهَ ا : َ ااَْعتُِك  ِِ ائَت
ٌِْفٌِّة اْاَ ِلِف َوَ ْ  ٌَْ دَأُ  ِ ِ  ٌْنُونَتَُها  ِفَْ خِ بِ َوٌَِ ُب . أَْو ِاكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا  ٌَِّنَةٌ َوتَعَاَلَ تَا، تََ ااَفَا َكاْاُ تَ َاٌِِعٌَ   ًِ َك َ 

 َِإْ  َكاَ  ِْلََ ِدِهَ ا . اْاِعَوِض ِ ْنُهَ ا أَْو ِ ْ  أََ ِدِهَ ا أَْو اْاَ اِكِي َ ْهُل ِ ثٍْ  َوإِْ  َكاَ  أَْكثََل ِ ّ ا ادَّعاهُ، ِْلَنّ ُ اْاَ َلدُّ 
 . ٌَِّنَةٌ عُِ َ   َِها

1915. Kalau kedua mereka berselisih pada bilangan talak seperti kata isteri : aku 
minta kamu tiga talak dengan seribu maka kamu perkenanan aku, maka kata suami : 
satu dengan seribu maka aku perkenankan kamu, atau pada sifat bayarannya seperti 
dirham atau dinar atau yang sahih dan yang pecah, samaada keduanya beselisih pada 
berlafaz dengan demikian itu atau pada menghendakinya seperti bahawa suami 
menebus talak dengan seribu dan berkata : kita hendakkan dinar, maka kata isteri : 
dirham, atau pada kadarnya seperti katanya : aku tebus talak kamu dengan dua ratus, 
maka kata isteri dengan seratus, dan tidak ada keterangan bagi seorang dari keduanya 
atau ada keterangan bagi tiap seorang dari mereka dan keduanya bertentangan, 
mereka bersumpah-sumpah seperti dua orang yang berjual beli pada kaifiat sumpah 
dan orang yang mula dengannya. Wajib dengan bain isteri ini disebabkan fasakh 
bayaran dari keduanya atau dari seorang dari mereka atau hakim oleh mahar 
seumpama sekalipun ia lebih dari apa yang kedua mereka dakwa kerana ia tempat 
kembalian. Maka jika ada keterangan bagi seorang dari mereka diamalkan ia. 

 
ٌِْ   ِاْا َلَِد اَِزَي إْاَ اقًا ِاْلَ ْنِوّيِ  ِاْاَ ْلفُوظِ  ٌْئًا ُ ِ َ  َعلَى .َواَْو َ ااََي  ِأَْاٍف َ ثًََل َونََوٌَا نَْوًعا ِ ْ  نَْوَع   َِإْ  اَْي ٌَْنِوٌَا َش

. َوإَِّل اَِزَي َ ْهُل اْاِ ثْ ِ . اْا َاِاِب إْ  َكا َ 
1916. Kalau suami menebus talak dengan seribu sebagai contoh dan kedua 
mereka niatkan satu bagai dari dua bagai matawang tempatan lazim ia kerana 
menghubungkan apa yang diniatkan dengan yang dilafazkan. Maka jika kedua mereka 
tidak niatkan suatu ditanggungkan ia di atas yang ghalib jika ada. Jika tidak lazim mahar 
seumpama.  
 

ٌِْد، َوَشْلًعا َ  ُّ َعْقِد اانَِّكاحِ  ِلَْفِظ ااّطََلِ  َونَْ ِوهِ . َْصٌ   ًِ ااّطََل ِ  َوَعّل َ ُ اانَّوِويُّ  ًِ .  هَُو اُ َةً َ  ُّ اْاقَ
ٌف َ ْ لُوٌك ِالّزْواِ ٌُْ ِدثُ ُ  ََِل َ  ٍَب  ٌََْقَطُي اانَِّكاحَ  . تَْهِذٌ ِِ   ِأَنّ ُ تََصلُّ
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1917. Fasal pada talak. Ianya pada lughah mengungkai ikatan, dan pada syara‟ 
: mengungkai akad nikah dengan lafaz talak dan umpamanya. Nawawi mentakrifkannya 
didalam Tahzibnya dengan bahawa ia tasarruf yang dimiliki suami yang dia ujudkan 
tanpa sebab maka ia memutuskan nikah. 
 

ْ َ اعِ اْاِكتَاُب َكقَْوِاِ  تَعَااَى   ،{ااّطََلُ  َ ّلتَاِ   َِإْ َ اٌك  َِ ْعُلوٍف أَْو تَْ ِلٌٌح  ِِإْ َ اٍ   }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ
ٌِْ  َوَ لَّي  ٌء ِ ْ  اْاَ ََلِ  أَْ  ََض إاَى اّاِ تَعَااَى ِ ْ  ااّطََلِ   }: َواا ُّنّةُ َكقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ًْ ٌَْس َش . {اَ

1918. Asal padanya sebelum ijmak adalah Kitab seperti firman Allah taala “talak 
itu dua kali, maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan elok”, dan sunnah 
seperti sabda nabi s.a.w.m “tidak ada suatu pun daripada yang halal yang lebih dimurkai 
Allah taala dari talak”. 
 

 َوشُِلَط  ًِ اْاُ َطلِِّ  َواَْو  ِااتّْعِلٌِ  تَْكِلٌٌف،  َََل ٌَِصحُّ .ِصٌ َةٌ َوَ َ  ٌّ َوِوََلٌَةٌ َوقَْصدٌ َوُ َطلِّ ٌ : َوأَْلَكانُ ُ َ ْ َ ةٌ 
ٌِْل ُ َكلٍّف ِاَ  َِل  ٌُْل ُ َكلٍّف َكَ ا نَقَلَ ُ  ًِ ااّلْوَ ِة {ُل َِي اْاقَلَُي َعْ  ثَََلٍث  }: ِ ْ  َغ ، إَّل ااّ ْكَلاَ   ٌََِصحُّ َ َي أَنّ ُ َغ

ْطََلِ  َ  َِل  ٌِْ  َواْ تٌَِاًلا،  َََل ٌَِصحُّ ِ ْ  ُ ْكَلٍه َوإِْ  اَْي ٌَُوّلِ إِلِ ٌِْلِهْي  ًِ كُتُِب اْْلُُصوِ  تَْ ِلًٌظا َعلَ َعْ  أَْصَ ا ِنَا َوَغ
 .أَْي إْكَلاهٍ  {ََل َطََلَ   ًِ إْغََلٍ   }: 

1919. Rukun-rukunnya lima : sighah dan tempat dan kuasa dan kasad dan yang 
mentalakkan. Disyaratkan pada yang mentalakkan walaupun dengan ta‟lik akan taklif, 
maka tidak sah ia dari selain mukallaf kerana khabar “diangkatkan pena dari tiga”, 
melainkan mabuk maka sah ia serta bahawa dia tidak mukallaf sepertimana dinakalkan 
didalam Raudhah dari ashab kita dan selain mereka didalam kitab-kitab usul kerana 
memberatkannya dan memilih. Maka tidak sah ia dari orang yang digagahi sekalipun dia 
tidak berdolak dalik kerana itlak khabar “tidak ada talak pada ighlaq” iaitu paksaan.  
 

ْكَلاِه قُْدَلةُ ُ ْكِلٍه  َِكْ ِل ااّلاِء َعلَى تَْ ِقٌِ  َ ا َهدّدَ  ِِ   ِِوََلٌٍَة أَْو تَ َلٍُّب َعاِ ًَل ظُْلً ا  َوَعْ ُز ُ ْكَلٍه ،َوَشْلطُ اإْلِ
هُ أَنّ ُ إْ  اْ تَنََي َ قَّ  َ ا َهدّدَهُ  ِ ِ  َُ ٌِْلِه، َوَظُ  ْكَلاهُ  ِتَْ ِوٌٍف .  ِفَتْحِ ااّلاِء َعْ  دَْ ِعِ   َِهَلٍب َوَغ َوٌَْ ُصُ  اإْلِ

 . َِ ْ ذُوٍل َكَ ْلٍب َشِدٌٍد أَْو نَْ ِو ذَِاَك َكَ ْ ٍس 

1920. Syarat paksaan itu kuasa yang memaksa di atas menyungguhkan apa 
yang dia ancam dengannya dengan kuasa atau samseng dengan segera di atas jalan 
zalim, dan lemah yang dipaksa dari menolaknya dengan lari dan selainnya, dan 
sangkaannya bahawa kalau dia enggan si pemaksa itu menyungguhkan apa yang dia 
ancaminya dengannya. Terhasil paksaan itu dengan menakuti dengan perkara yang 
ditakuti seperti pukul yang kuat atau umpama demikian itu seperti penjara. 
 

ٌ َةُ  ِقَْوِاِ   ْكِ  ااثّانًِ َوهَُو ااّصِ َوهَُو َ ا ََل  (َصِلٌٌح  ):  َقَْط  (َوااّطََلُ  َ ْل َاِ   ): ثُّي َشَلَع اْاُ َصنُِّف  ًِ االُّ
ٌقَاعِ ااّطََلِ  َكَ ا َ ٌَأْتًِ ٌَْل ااّطََلِ   َََل ٌَْ تَاُا إاَى نٌٍِّة إِلِ اَْي أَْنِو  ِِ  ااّطََلَ  اَْي :  َلَْو قَاَ  . ٌَْ تَِ ُ  َظاِهُلهُ َغ

ْ َ اعَ . ٌُْق َ ْ  ًُّ  ٌِِ  اإْلِ ٌقَاِعِ  َكَ ا  (َوِكنَاٌَةٌ  ). َوَ َكى اْاَ ّطا ِ ٌَْلهُ،  ٌََْ تَاُا إاَى نٌٍِّة إِلِ َوهَُو َ ا ٌَْ تَِ ُ  ااّطََلَ  َوَغ
 . َ ٌَأْتًِ

1921. Kemudian musannif masuk pada rukun kedua iaitu sighah dengan katanya 
(talak itu dua bahagian) sahaja :  

 (jelas) iaitu apa yang zahirnya tidak menanggung selain talak, maka tidak ia 
perlu kepada niat menjatuhkan talak sepertimana akan datang. Maka kalau dia kata : 
aku tidak niatkan talak dengannya tidak diterima. Al Khatabi menghikayatkan ijmak 
padanya.  

 (dan kinayah) iaitu apa yang menanggung talak dan selainnya maka ia perlu 
kepada niat menjatuhkannya sepertimana akan datang.  
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 ِ ٌْ ٌِْ  اْاِقْ َ  َوَ ا َوقََي ِالدِّ ٌِلّيِ  ًِ قَْوِاِ  اَنَا َطََلٌ  ٌَقَُي  ََِل َصِلٌحٍ َوََل ِكنَاٌٍَة َوُصَوُلهُ .  َاْنَ َصَل ااّطََلُ   ًِ َهذَ
ٌِْ   ِِفْ ِ  ااشُُّهوِد َ ااَةَ اْاعَْقِد هَُو َعلَى َوْ ٍ  َ ِعٌفٍ   .َوااّصِ ٌُح  ًِ ااّلْوَ ِة أَنَّها  ُْلقَةُ  َْ خٍ .  ِاْعتَِلاِف ااّزْوَ 

1922. Maka terhad talak itu pada dua bahagian ini. Apa yang jatuh bagi Damiri 
pada katanya “bagi kita talak yang jatuh dalam keadaan bukan jelas dan bukan kinayah. 
Rupa masaalahnya dengan pengakuan dua suami isteri dengan fasik saksi-saksi ketika 
akad” adalah di atas wajah dhaif. Yang sahih didalam Raudhah bahawa ianya 
perceraian fasakh. 
 

ٌِْل اَْفظٍ : تَْن ٌِ ٌ   َوهَُو َكذَِاَك، َوََل  ِتَْ ِلٌِك ِاَ انِِ   َِكِلَ ِة ااّطََلِ  ،أَْ َهَي َكََلُي اْاُ َصنِِّف أَنّ ُ ََل ٌَقَُي َطََلٌ   ِنٌٍِّة ِ ْ  َغ
ٌَْس  َِكََليٍ   .إذَا اَْي ٌَْل َْي َصْوتَ ُ  ِقَْدِل َ ا ٌُْ ِ ُي نَْفَ  ُ َ َي اْعتِدَاِ  َ ْ ِعِ  َوَعدَِي اْاَ انِيِ، ِْلَّ  َهذَا اَ

1923. Tanbih. Kalam musannif memahamkan bahawa tidak jatuh talak dengan 
niat tanpa lafaz, yang mana ia seperti demikian itu, dan tidak dengan menggerakkan 
lidahnya dengan kalimah talak apabila dia tidak mengangkatkan suaranya dengan kadar 
yang dia perdengarkan dirinya serta sederhana pendengarannya dan tidak ada 
halangan kerana ini bukannya kalam.  
 

 )أَْي َ ا اُْشتُّ  ِ ْن ُ َِلْشتَِهاِلِه  ٌِِ  اُ َةً َوعُْل ًا،  (ااّطََلُ   ):  َقَْط َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْصَ اُب  ( َااّصِلٌُح ثَََلثَةُ أَْافَاٍظ  )
ٌِ  أَْي َ ا اُْشتُّ  ِ ْنُهَ ا َعلَى اْاَ ْشُهوِل  ٌِِهَ ا، ِاُوُلوِدِهَ ا  ًِ اْاقُْلآِ  ( اْاِفَلاُ  َوااّ َلاُح )َكذَا  (َو   ِفَتْحِ ااّ ِ

.  َِ ْعنَاهُ 
1924. (Maka yang jelas itu tiga lafaz) sahaja. Mengatakannya ashab Syafi'e : 
(talak) iaitu perkataaan yang dipecahkan darinya kerana masyhur lafaz ini padanya 
pada lughah dan „uruf, (dan) begitu juga (cerai dan lepas) iaitu apa yang dipecahkan 
dari keduanya di atas yang masyhur pada keduanya, kerana keduanya datang didalam 
Quran dengan makna talak.  
 

ٌِْ  ،َوأَْ ثِلَةُ اْاُ ْشتَّ ِ ِ ْ  ااّطََلِ  َكَطلّْقتُِك َوأَْنِت َطاِاٌ  َوٌَا ُ َطلّقَةُ ٌَا َطاِا ُ  ٌَْ ا  َِصِلٌَ   ََل أَْنِت َطََلٌ  َوااّطََلُ   َلَ
 . َْ  ِكنَاٌَتَاِ ، ِْلَّ  اْاَ َصاِدَل إنَّ ا تُْ تَْعَ ُ   ًِ اْْلَْعٌَاِ  تََو ُّعًا

1925. Bentuk-bentuk yang dipecahkan dari talak itu seperti “aku talakkan kamu” 
dan “kamu tertalak” dan “wahai yang tertalak”, tidak “kamu talak” dan “talak itu” maka 
keduanya bukannya jelas bahkan kinayah, kerana masdhar-masdhar hanyalah 
digunakan pada „ain kerana bermudah-mudah. 
 

 .َوٌُقَاُس  َِ ا ذََكَل  َاَلْقتُك َوَ ّلْ تُك  َُهَ ا َصِلٌَ اِ ، َوَكذَا أَْنِت ُ فَاَلقَةٌ َوُ َ ّلَ ةٌ َوٌَا ُ فَاَلقَةُ َوٌَا ُ َ ّلَ ةُ 
 .َوأَْنِت  َِلاٌ  َواْاِفَلاُ  َوَ َلاٌح َوااّ َلاُح ِكنَاٌَاتٌ 

1926.  Dikiaskan dengan apa yang disebutkan “aku ceraikan kamu” dan “aku 
lepaskan kamu” maka keduanya jelas. Begitu juga “kamu diceraikan” dan “dilepaskan” 
dan “wahai yang diceraikan” dan “wahai yang dilepaskan”. “kamu cerai” dan “lepas” 
adalah kinayah.  
 

ًَ  َِهِذِه :  ُُلوعٌ  اَْو قَاَ  أَْنِت َطاِاٌ  ِ ْ  ِوثَاٍ  أَْو ِ ْ  اْاعََ ِ  أَْو َ ّلْ تُك إاَى َكذَا َكاَ  ِكنَاٌَةً إْ  قََصدَ أَْ  ٌَأْتِ
ٌَادَِة قَْ َ   ََلاِغِ  ِ ْ  اْاَ ِلِف َوإَِّل  ََصِلٌحٌ   َوٌَْ ِلي ذَِاَك  ٌَِ ْ  ٌَْ ِلُف  ِااّطََلِ  ِ ْ  ِذَلاِعِ  أَْو  ََلِ ِ  أَْو َلأِْ ِ  .ااّزِ

 . أَْو نَْ ِو ذَِاكَ 

1927. Beberapa cabangan. Kalau suami kata : kamu tertalak i.e lepas dari ikatan 
atau dari kerja atau aku lepaskan kamu kepada sekian adalah ia kinayah jika dia 
bermaksud mendatangkan tambahan ini sebelum selesainya dari sumpah. Jika tidak 
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maka jelas. Bersalahan demikian itu pada orang yang bersumpah dengan talak i.e lepas 
dari hastanya atau kudanya atau kepalanya atau umpama demikian itu.*  
 

ِلٌ َ   َ َواٌء ، َلَْو أَتَى  ِااتّاِء اْاُ ثَنّاِة ِ ْ   َْوُ   َدََ  ااّطاِء َكأَْ  ٌَقُوَ  أَْنِت تَاِاٌ  َكاَ  ِكنَاٌَةً َكَ ا قَااَ ُ  َْعُض اْاُ تَأَّ ِ
نَِ اُء اْاُ ْ ِلِ ٌَ  َطَواِاُ  اَْي تَْطلُْ  ِ ْن ُ َزْوَ تُ ُ إْ  اَْي ٌَْنِو َطََلقََها  ِنَاًء َعلَى : َواَْو قَاَ  . أََكانَْت اُ َتُ ُ َكذَِاَك أَْي َلَ 

 .اْْلََصّحِ ِ ْ  أَّ  اْاُ تََكلَِّي ََل ٌَْدُ ُ   ًِ عُُ وِي َكََلِ  ِ 

1928. Maka kalau dia mendatangkan ta‟ ganti tha‟ seperti bahawa dia katakan 
“  ,adalah ia kinayah sepertimana dikatakan sebahagian ulamak mutakhir ”أنت تالق
samaada lughahnya seperti demikian itu atau tidak. Kalau dia kata : perempuan-
perempuan islam itu semuanya tertalak tidak tertalak kerananya isterinya, jika dia tidak 
niatkan talaknya kerana bina di atas yang paling sahih bahawa yang bercakap tidak 
masuk pada umum cakapannya.  
 

 ،َوتَْلَ َ ةُ اَْفِظ ااّطََلِ   ِاْاعََ ِ ٌِّة َصِلٌٌح ِاشُْهَلِة اْ تِْعَ اِاَها  ًِ َ ْعنَاَها ِعْندَ أَْهِلَها دُوَ  تَْلَ َ ِة اْاِفَلاِ  َوااّ َلاحِ 
 . َِإنَّها ِكنَاٌَةٌ َكَ ا َصّ َ  ُ  ًِ أَْصِ  ااّلْوَ ِة ِاَِلْ تََِلِف  ًِ َصَلاَ تَِها  ِاْاعََل ٌِِّة  ََ عُفَا  ِااتّْلَ َ ةِ 

1929. Terjemahan lafaz talak dengan bahasa „ajam adalah jelas kerana masyhur 
pengunaannya pada maknanya di sisi ahlinya, tidak terjemahan “راق ” dan “ سرا”, maka 
ia kinayah sepertimana disahkan didalam asal Raudhah kerana khilaf pada jelasnya 
pada bahasa arab maka keduanya lemah dengan terjemahan. 
 

ٌِْ   َِإنّ ُ ٌُْشتََلطُ  ًِ َ قِِّ  اانٌِّّةُ، ،إْ َ اًعا (إاَى اانٌِِّّة  )ُوقُوعُ ااّطََلِ   َِصِلٌِ ِ   (َوََل ٌَْفتَِقُل  )  إَّل  ًِ اْاُ ْكَلِه َعلَ
ِلِ   ِااّصِلٌحِ . َوإَِّل  ََلَ . إْ  نََواهُ َوقََي َعلَى اْْلََصّحِ  َوَكذَا اْاَوِكٌُ   ًِ ااّطََلِ ، ٌُْشتََلطُ  ًِ َ قِِّ  إذَا َطلَّ  َعْ  ُ َوّكِ

ٌِْ ،  َََل  ُدّ ِ ْ  تَْ ٌٌِزٍ  ٌَْ  َزْوَ تَ ِلِ  َزْوَ ةٌ أُْ َل  َكَ ا َلّ َ  ُ  ًِ اْاَ اِدِي ِاتََلدُِّدِه  َ أَّ ا إذَا : قَاَ  . اانٌِّّةُ إْ  َكاَ  ِاُ َوّكِ
ٌُْلَها  َِفً اْشتَِلاِط اانٌِِّّة نََظٌل ِاتَعٌَُِّ  اْاَ َ ّ ِ اْاقَا ِِ  ِالّطََلِ  ِ ْ  أَْهِلِ  اْنتََهى ِلِ  َغ َوااّظاِهُل أَنّ ُ ََل . اَْي ٌَكُْ  ِاُ َوّكِ

 .ٌُْشتََلطُ 

1930. (Tidak perlu) jatuh talak dengan lafaz yang jelas (kepada niat) dengan 
ijmak melainkan pada orang yang dipaksa di atasnya. Maka disyaratkan niat pada 
haknya. Jika dia niatkannya jatuhlah ia di atas yang paling sahih. Jika tidak maka tidak. 
Begitu juga wakil pada talak, disyaratkan pada haknya apabila dia mentalakkan dari 
tuan wakilnya dengan lafaz yang jelas akan niat, jika tuan wakilnya punya isteri yang 
lain sepertimana ditarjihkan didalam al Khadim kerana berbelah baginya di antara dua 
isteri itu, maka tidak dapat tidak dari pembezaan. Katanya : adapun apabila tuan 
wakilnya tidak punya isteri yang lain maka pada mensyaratkan niat ada renungan 
kerana tertentu tempat yang menerima talak itu dari ahlinya. Intaha. Yang zahir bahawa 
ia tidak disyaratkan. 
 

ٌَْف ٌُقَاُ  إّ  ااّصِلٌَح ََل ٌَْ تَاُا إاَى نٌٍِّة،  ِِ ََلِف اْاِكنَاٌَِة َ َي أَنّ ُ ٌُْشتََلطُ قَْصدُ اَْفِظ ااّطََلِ  ِاَ ْعنَاهُ، :  َِإْ  قٌَِ   َك
ٌِْل قَْصِد َ ْعنَاهُ ؟ أُِ ٌَب  ِأَّ  كَُلًّ ِ ْ  ااّصِلٌحِ َواْاِكنَاٌَِة ٌُْشتََلطُ  ٌِِ  قَْصدُ  َوََل ٌَْكِفً قَْصدُ ُ ُلوِف ااّطََلِ  ِ ْ  َغ

ٌقَاعِ  ِِ ََلِف اْاِكنَاٌَِة  َََل  ُدّ  ٌَِها ِ ْ  ذَِاكَ   .االّْفِظ ِاَ ْعنَاهُ، َوااّصِلٌُح ََل ٌَْ تَاُا إاَى قَْصِد اإْلِ

1931. Maka jika dikatakan : bagaimana boleh dikatakan bahawa yang jelas itu 
tidak perlu kepada niat bersalahan kinayah serta bahawa disyaratkan mengkasadkan 
lafaz talak untuk maknanya dan tidak memada kasad huruf-huruf talak itu tanpa kasad 
maknanya? Aku jawab dengan bahawa setiap daripada yang jelas dan kinayah itu 
disyaratkan padanya mengkasadkan lafaznya untuk maknanya dan yang jelas itu tidak 
perlu kepada kasad menjatuhkan talak, bersalahan kinayah, maka tidak dapat tidak 
padanya dari demikian itu. 
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ًّ َصِلٌحٌ :  ُُلوعٌ  ًّ ِاْلعُْلِف  ًِ ذَِاكَ ،قَْواُ ُ ااّطََلُ  ََلِزٌي ِاً أَْو َواِ ٌب َعلَ : َواَْو قَاَ  .   ِِ ََلِف قَْوِاِ   َْلٌض َعلَ
ِ أَنّ ُ ِكنَاٌَةٌ  ًّ ًّ ااّطََلُ  َوَ َكَت،  َِفً اْا َْ ِل َعْ  اْاُ َزنِ ٌَْ ِليُّ . َعلَ ًّ . إنّ ُ َصِلٌحٌ : َوقَاَ  ااّص َوهَُو : قَاَ  ااّزْلَكِش

 .اْاَ  ُّ  ًِ َهذَا ااّزَ ِ  َِلْشتَِهاِلِه  ًِ َ ْعنَى ااتّْطِلٌِ ، َوَهذَا هَُو ااّظاِهلُ 

1932. Beberapa cabangan. Katanya “talak itu lazim bagi ku” atau “wajib di atas 
ku” adalah jelas, bersalahan katanya “fardhu di atas ku” kerana „uruf pada demikian itu. 
Kalau dia kata : di atas ku talak, dan dia diam maka didalam al Bahr dari Muzani 
bahawa ianya kinayah. Kata Shaimuri : ianya jelas. Kata Zarkasyi : ianya betul pada 
zaman ini kerana masyhurnya pada makna mentalakkan yang mana ia yang zahir. 
 

ْ َلاِء َواْاِعتِْ ، إْذ ََل ٌَُطلُِّ   َوقَْواُ ُ اََها َطلّقَِك اّاُ َوِا َِلٌِ ِ  أَْ َلأَِك اّاُ َوِْلََ تِِ  أَْعتَقَِك اّاُ َصِلٌٌح  ًِ ااّطََلِ  َواإْلِ
 َاَعك اّاُ : اّاُ َوََل ٌُْ ِلُ  اّاُ َوََل ٌَْعتُِ  اّاُ، َوااّزْوَ ةُ َطاِاٌ  َواْا َِلٌُي  َِليٌء َواْْلََ ةُ ُ ْعتَقَةٌ،  ِِ ََلِف َ ا اَْو قَاَ  
قَااَةِ  ٌْيِ َواإْلِ ًْ اْا َ ٌََغ هُنَا قَِوٌّةٌ َِلْ تِْقََلِاَها  ِاْاَ ْقُصوِد،  ِِ ََلِف ِصٌ َتَ  .أَْو أَقَااَك اّاُ  َِإنّ ُ ِكنَاٌَةٌ، ِْلَّ  ااّصِ

1933. Kata seorang kepada isterinya : Allah mentalakkan kamu, dan kepada 
penghutangnya : Allah melupuskan hutang kamu, dan kepad amahnya : Allah 
memerdekakan kamu, adalah jelas pada talak dan lupus hutang dan memerdekakan, 
kerana Allah tidak mentalakkan dan tidak melupuskan hutang dan tidak memerdekakan. 
Isteri itu tertalak dan penghutang itu lupus hutangnya dan amah itu merdeka. 
Bersalahan kalau dia kata “Allah menjualkan kamu atau Allah membeli balik kamu, 
maka ianya kinayah kerana sighah-sighah itu disini sangat kuat kerana tersendirinya 
dengan menyampaikan maksud, bersalahan dua sighah jual dan beli balik.  
 

ٌَْلهُ  ) ًَ كُ ُّ اَْفٍظ ٌُْن ُِ  َعْ   (َواْاِكنَاٌَةُ كُ ُّ اَْفٍظ اْ تََ َ  ااّطََلَ  َوَغ َوََل ٌَُ اِاُف َهذَا قَْوَ  اْا َ َِوّيِ  ًِ تَْهِذٌ ِِ  ِه
ًَ  ًِ  َْعِض اْاَ عَانًِ أَْظَهُل ِاُلُ وعِ ذَِاَك  ٌِْ   ََصاِعدًا َوِه ًَ َ ا اْ تََ َ  َ ْعنٌََ ِ ِه ًّ اْافُْلقَِة َوإِْ  دَّ  َوََل قَْوَ  ااّلا ِِع

ٌَْ  ااّطََلِ   (إاَى اانٌِِّّة  ) ًِ ُوقُوعِ ااّطََلِ   َِها  (َوتَْفتَِقُل ) .كُلِِّ  إاَى َ ْعنًى َواِ دٍ  دٌ  َ إْ َ اًعا، إْذ االّْفظُ ُ تََلدِّ
ٌْنَُهَ ا ٌِْلِه  َََل  ُدّ ِ ْ  نٌٍِّة تَُ ٌُِّز  َ  .َوَغ

1934. (Kinayah itu setiap lafaz yang menanggung talak dan selainnya). Ini 
tidak menyalahi kata Bughawi didalam Tahzibnya “ianya setiap lafaz yang 
mengkhabarkan tentang perceraian sekalipun ianya sukar difaham”, dan tidak kata 
Rafi‟e “ianya apa yang menanggung dua makna maka lebih, dan ia lebih zahir pada 
sebahagian makna-maknanya kerana kembali demikian itu semuanya kepada makna 
yang satu. (dan ia perlu) pada jatuh talak dengannya (kepada niat) dengan ijmak, 
kerana lafaz itu berbelah bagi di antara talak dan selainnya, maka tidak dapat tidak dari 
niat yang membezakan di antara kedua-duanya. 
 

أَْي َ اِاٌَةٌ  (ِ ثُْ  أَْنِت َ ِلٌّةٌ  ):  ذََكَل اْاُ َصنُِّف  َْعَ َها  ًِ  َْعِض اانَُّ خِ  ِقَْوِاِ  .َوأَْافَاظَُها َكثٌَِلةٌ ََل تََكادُ تَْنَ ِصلُ 
 ُِ ثَنّاٍة قَْ َ  آِ ِلِه أَْي َ ْقطُوَعةُ اْاَوْصلَِة  ( َتّةٌ  )أَْنِت  (َو  ). َوَكذَا ٌُقَدُّل اْاَ الُّ َواْاَ ْ ُلوُل  ٌَِ ا  َْعدَهُ . ِ نًِّ

 .َ أُْ وذَةٌ ِ ْ  اْا َّتِ َوهَُو اْاقَْطيُ 

1935. Lafaz-lafaznya banyak hampir-hampir tidak terhingga. Musannif sebutkan 
sebahagiannya pada sebahagian naskhah-naskah dengan katanya (seumpama “kamu 
sendirian”) iaitu sendirian dari ku. Begitu juga ditakdirkan jar majrur ini pada apa yang 
selepasnya, (dan) kamu (putus) iaitu putus hubungan, diambil dari “ ّالبَت” iaitu putus. 
 

ٌِْ  أَنّ ُ ََل ٌُْ تَْعَ ُ  إَّل ُ عَّل ًا  ِااَّليِ . تَْنِكٌُل أَْا َتّةَ َ ّوَزهُ اْافَّلاءُ : تَْن ٌِ ٌ   .َواْْلََصحُّ َوهَُو َ ْذَهُب ِ ٌ ََو

1936. Tanbih. Menakirahkan “ َّ  diharuskan Farra‟. Yang paling sahih iaitu ”البَت
mazhab Sibawaih bahawa ia tidak digunakan melainkan dengan dimakrifahkan dengan 
lam. 
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ٌِْ  َوهَُو اْاِفَلا ُ  ( َائٌِ   )أَْنِت  (َو  )  )أَْنِت  (َو  ) .قَْواُ ُ  َائٌِ  هَُو االُّ َةُ اْافُْصَ ى َواْاقَِلٌُ   َائِنَةٌ : تَْن ٌِ ٌ . ِ ْ  اْا َ
ًّ َ ْ نُوَعةٌ ِاْلفُْلقَةِ  (َ َلاٌي  . أَْي ُ َ ّلَ ةٌ َعلَ

1937. (dan) kamu (bain) dari “بَْين” iaitu cerai. Tanbih. Katanya “بَاِئن” adalah 
lughah yang fasih, yang sedikit “ بَاِئنض”. (dan) kamu (haram) iaitu diharamkan di atas ku 
lagi yang ditegah, kerana perceraian. 
 

ٌِْ   ِااّطََلِ  َكتَْ ِلٌِي اْاَ ٌِّتَةِ  (َكاْاَ ٌِّتَِة  )أَْنِت  (َو  )  َواْغُل ًِ  ُِ ْعَ َ ٍة ثُّي َلاٍء .أَْي  ًِ ااتّْ ِلٌِي َش ّ َ تَْ ِلٌَ َها َعلَ
  ََِل َزْواٍ 

 .َوأَّ ا اُْعُز ًِ  ِاْاُ ْهَ لَِة َوااّزايِ  َذََكَلهُ اْاُ َصنُِّف  َِ ْعنَاهُ َكَ ا َ ٌَأْتًِ. أَْي ِصٌِلي َغِلٌ َةً

1938. (dan) kamu (seperti mayat) iaitu pada haram. Dia serupakan haram 
isterinya di atas dirinya dengan sebab talak seperti haramnya mayat. Dan “daganglah 
kamu” iaitu jadilah kamu perempuan dagang tanpa suami. Adapun “bujanglah kamu 
maka musannif menyebutkannya dengan maknanya sepertimana akan datang. 
 

ٌُْلَها. أَْي، ِْلَنًِّ َطلّْقتُكِ  (َواْ تَْ ِلئًِ َلِ َ ك  ) أَْي اُْ تُِلي  (َوتَقَنِّعً  ). َوَ َواٌء  ًِ ذَِاَك اْاَ ْدُ وُ   َِها َوَغ
ً  ِِ  اْاَ ْلأَةُ َلأَْ َها . َلأَْ ك  ِاْاِقنَاعِ، ِْلَنًِّ َطلّْقتُك َواْاِقنَاعُ  َِكْ ِل اْاقَاِف َواْاِ ْقنَعَةُ  َِكْ ِل اْاِ ٌِي َ ا تُ َّطِ

 .َوَ َ اِ نََها

1939. (dan pastikan rahim kamu kosong) iaitu kerana aku telah mentalakkan 
kamu. Sama pada demikian itu yang disetubuhi dan selainnya. (dan pakailah tudung 
kepala) iaitu tutupilah kepala kamu dengan tudung kepala kerana aku telah 
mentalakkan kamu. “ نَا ِ” dan “ َِمْ نَع” apa yang perempuan tutupi kepalanya dengannya 
dan kecantikkannya. 
 

َوهَُ ا  َِ ْعنَى اُْعُز ًِ  ِاْاُ ْهَ لَِة . أَْي َعنًِّ، ِْلَنًِّ َطلّْقتُك (َواْذَه ًِ  ). أَْي ِ نًِّ، ِْلَنًِّ َطلّْقتُك (َواْ عُِدي  )
ً .  َِكْ ِل اْاَهْ َزِة َو َتْحِ اْاَ اِء َوقٌَِ   ِاْاعَْكِس  (َواْاَ ِقً  ِأَْهِلك ). َوااّزايِ  ِزيُّ َ َطأ  ،أَْي ِْلَنًِّ َطلّْقتُك. َوَ عَلَ ُ اْاُ َطّلِ

 .أَْهٌ  أَْي َلَ  َ َواٌء أََكاَ  اََها

1940. (dan jauhlah kamu) iaitu dari aku kerana aku telah mentalakkan kamu. 
(dan pergilah kamu) dari aku kerana aku telah mentalakkan kamu. Keduanya dengan 
makna “bujanglah kamu”. (dan hubungilah keluarga kamu). Muttarizi menjadikannya 
kesilapan iaitu kerana aku telah mentalakkan kamu, sama sahaja dia mempunyai 
keluarga atau tidak. 
 

ي ِالُُّ وِ   ِأَْهِلك، َوََل َ اَ ةَ ِاً  ٌِك،  (َوَ ا أَْش َ َ ذَِاَك  ) ِ ْ  أَْافَاِظ اْاِكنَاٌَاِت َك تََ ّلِدي، َوتََزّوِدي، أَْي اْ تَِعدِّ
ٌْت َ  ٌِلَك َكَ ا ٌَُ لّى اْا َِعٌُل  ًِ  أَْي ِْلَنًِّ َطلّْقتُك، َوذُوقًِ أَْي َ َلاَلةَ اْاِفَلاِ  َوَ ْ لُك َعلَى َغاِل ِك، أَْي َ لّ

ٌَْف َشاَء،   ااّصْ َلاِء َوِزَ اُ  ُ َعلَى َغاِل ِِ ، َوهَُو َ ا تَقَدَّي ِ ْ  ااّظْهِل َواْلتَفََي ِ ْ  اْاعُنُِ  ِاٌَْلَعى َك
1941. (dan apa yang meyerupai demikian itu) daripada lafaz-lafaz kinayah 
seperpti “sunyilah kamu” dan “berbekallah kamu” iaitu siapkan bekalan kamu untuk 
menghubungi keluarga kamu, dan “tidak ada hajat bagi ku pada kamu” iaitu kerana aku 
telah mentalakkan kamu, dan “rasalah kamu” iaitu kepahitan perceraian, dan “tali kamu 
di atas goh kamu” dan “aku biarkan jalan kamu seperti mana dibiarkan unta dipadang 
dan tali tambatannya di atas gohnya -ianya apa yang lalu daripada belakang yang 
meninggi dari tengkok- untuk ia mencari makan bagaimana ia hendak,  
 

ٌِ  َو ُكُوِ  ااّلاِء  .َوََل أَْندَهُ َ ْل َك ِ ْ  اانّْدِه َوهَُو ااّزْ ُل، أَْي ََل أَْهتَُي  َِشأْنِك، ِْلَنًِّ َطلّْقتُك َوااّ ْلُب  ِفَتْحِ ااّ ِ
ٌِ   َاْاَ َ اَعةُ ِ ْ  ااّظِ َاِء َواْا َقَلِ  ٌِْ  اإْلِ ُِ  َوَ ا ٌَُلاَعى ِ ْ  اْاَ اِ  أَّ ا  َِكْ ِل ااّ ِ ٌِ  . اْاُ ْهَ لَتَ َوٌَُ وُز َكْ ُل ااّ ِ

 .هُنَا
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1942. dan “aku tidak halau kumpulan kamu”, “ أند” daripada “ ند” iaitu halau, iaitu 
aku tidak ambil perhatian dengan urusan kamu kerana aku telah mentalakkan kamu. 
 .dengan fathah sin dan sukun ra‟ unta dan apa yang dipelihara daripada harta ”سر “
Adapun dengan kasrah sin maka sekumpulan kijang dan lembu. Harus kasrah sin disini.  
 

ٌِْد َش َِ  َ ا ذََكَل َ ا ََل ٌُْش ُِه ُ ِ ْ  اْْلَْافَاِظ نَْ ُو  ِدٌنًِ : َوَ َلَا  ِقَ  َاَلَك اّاُ ِاً  ٌِك َوأَْطِعِ ٌنًِ َواْ ِقٌنًِ َوَزّوِ
 .َوقُوِ ً َواْقعُِدي َونَْ ُو ذَِاَك،  َََل ٌَقَُي  ِِ  َطََلٌ  َوإِْ  نََواهُ، ِْلَّ  االّْفَظ ََل ٌَْصلُُح اَ ُ 

1943. Keluar dengan kata menyerupai apa yang disebutkan apa lafaz-lafaz yang 
tidak menyerupainya umpama “Allah berkati aku pada kamu” dan “berilah aku makan” 
dan “berilah aku minum” dan “siapkanlah bekalan ku” dan “bangunlah kamu” dan 
duduklah kamu” dan umpama itu, maka tidak jatuh talak dengannya sekalipun dia 
niatkannya kerana lafaz itu tidak sesuai untuknya. 
 

إْ  اْقتََلَ   ِكُّ ِ االّْفِظ َكَ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ  (َوقََي  ) ٌِِ   (ااّطََلَ   )أَْي  ِلَْفٍظ ِ ْ  أَْافَاِظِ   ( َِإْ  نََو   َِ ِ ٌيِ ذَِاَك  )
ٌْ ِ :  َوقٌَِ  .َكأَْصِل ِ  ًُّ  ًِ ااّشْلحِ ااّصِ ٌِل َوَصّو َ ُ . ٌَْكِفً اْقتَِلانَُها  ِأَّوِاِ  َوٌَْنَ ِ ُب َ ا  َْعدَهُ َعلَ َوَلّ َ  ُ ااّلا ِِع
 ًّ َواَاِّذي َلّ َ  ُ اْ ُ  اْاُ ْقِلي َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ أَنّ ُ ٌَْكِفً اْقتَِلانَُها  ِ َْعِض االّْفِظ، َ َواٌء أََكاَ  ِ ْ  أَّوِاِ  أَْو . ااّزْلَكِش

 .َوَ ِطِ  أَْو آِ ِلِه، إْذ اْاٌَِ ٌُ  إنَّ ا تُْعتَ َُل  ِتََ اِ َها

1944. (Maka jika dia niatkan talak dengan semua itu) iaitu dengan satu lafaz 
daripada lafaz-lafaznya jatuhlah ia jika ia menyertai seluruh lafaz itu sepertimana 
didalam Minhaj seperti asalnya. Dikatakan : memadai besertanya dengan awalnya dan 
tertarik apa yang selepasnya ke atasnya. Rafi‟e mentarjihkannya didalam Syarah Saghir 
sementara Zarkasyi membilangnya betul. Yang ditarjihkan Ibnu Muqri yang mana ia 
yang muktamad bahawa tidak memada penyertaannya dengan sebahagian lafaz 
samaada ia awalnya atau tengahnya atau akhirnya kerana sumpah hanyalah 
diiktibarkan dengan sempurnanya. 
 

، اَِكْ  : تَْن ٌِ ٌ  ًّ ًُّ َواْا َْندَنٌِِ  وٌَانِ االّْفظُ ااِّذي ٌُْعتَ َُل قَْلُ  اانٌِِّّة  ِِ  هَُو اَْفظُ اْاِكنَاٌَِة َكَ ا َصّلَح  ِِ  اْاَ اَوْلِديُّ َواالُّ
ًُّ تَ َعًا ِاَ َ اَعٍة  ِقَْلنَِها  ِأَْنِت ِ ْ  أَْنِت  َائٌِ  َ ثًََل، َوَصّوَب  ًِ اْاُ ِهّ اِت اْْلَّوَ ، ِْلَّ  اْاَكََلَي  ًِ  َ ثَّ  اَ ُ ااّلا ِِع

، ِْلَّ  أَْنِت َوإِْ  اَْي ٌَكُْ  ُ ْزًءا ِ ْ  اْاِكنَاٌَِة  َُهَو َكاْاُ ْزِء ِ ْنَها، ِْلَّ  . اْاِكنَاٌَاتِ  ًُّ َواْْلَْوَ  ُ اَِلْكتِفَاُء  َِ ا قَااَ ُ ااّلا ِِع
 .َ ْعنَاَها اْاَ ْقُصودَ ََل ٌَتَأَدّ   ِدُونِ ِ 

1945. Tanbih. Lafaz yang diiktbarkan penyertaan niat dengannya adalah lafaz 
kinayah sepertimana dijelaskan Mawardi dan Ruyani dan Bandaniji, akan tetapi Rafi‟e 
membuat contoh baginya kerana mengikut sekumpulan ulamak dengan penyertaannya 
dengan “kamu” dari “kamu bain” sebagai contoh. Isnawi membilang betul didalam 
Muhimmat akan yang pertama kerana bicara ini adalah pada lafaz-lafaz kinayah. Yang 
paling ada wajah memada dengan apa yang dikatakan Rafi‟e kerana “kamu” sekalipun 
bukannya satu juzuk dari kinayah maka ia seperti juzuknya kerana makna lafaz kinayah 
yang dimaksudkan tidak tertunai tanpanya. 
 

 .َطََلٌ  ِاعَدَِي قَْصِدهِ  (اَْي ٌَقَْي  ) ِلَْفٍظ ِ ْ  أَْافَاِظ اْاِكنَاٌَاِت اْاَ ْذكُوَلِة  (َوإِْ  اَْي ٌَْنِو  )

1946. (Jika dia tidak niat) dengan satu lafaz daripada lafaz-lafaz kinayah yang 
disebutkan itu (tidak jatuh) talak kerana tidak ada kasad kepadanya. 
 

َوإَِشاَلةُ نَاِطٍ  َوإِْ   َِهَ َها كُ ُّ أََ ٍد  َِطََلٍ  َكأَْ  قَااَْت اَ ُ َزْوَ تُ ُ َطلِّْقنًِ  َأََشاَل  ٌَِِدِه أَْ  اْذَه ًِ اَْ ٌو، ََل ٌَقَُي  ِِ  
ٌُْل قَاِصٍد ِالّطََل ِ  َشاَلِة ٌُْفِهُي أَنّ ُ َغ ٌء، ِْلَّ  عُدُواَ ُ َعْ  اْاِع َاَلِة إاَى اإْلِ ًْ ًَ ََل تُْقَصدُ . َش َوإِْ  قََصدَهُ  َِها  َِه

 .ِاْ ِْ َهاِي إَّل نَاِدًلا
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1947. Isyarat orang yang boleh bertutur sekalipun setiap orang memahaminya 
sebagai talak seperti bahawa isterinya kata kepadanya : talakkan aku maka, dia isyarat 
dengan tangannya yang maknanya pergilah kamu, adalah lagha, tidak jatuh sedikit pun 
talak dengannya, kerana berpalingnya dari ibarat kepada isyarat memahamkan bahawa 
dia tidak bermaksud talak. Dan sekalipun dia maksudkan talak dengannya maka ia tidak 
dimaksudkan untuk memberi faham melainkan nadir. 
 

ٌْيِ َو ًِ اْْلَقَاِلٌِل َو ًِ ،َوٌُْعتَدُّ  ِِإَشاَلِة أَْ َلسَ  َ اُي  ًِ اْاعُقُوِد َكاْا َ  َواَْو قَدََل َعلَى اْاِكتَا َِة َكَ ا َصّلَح  ِِ  اإْلِ
َواْ تَثْنَى  ًِ اادّقَائِِ  َشَهادَتَ ُ َوإَِشاَلتَ ُ  ًِ ااّصََلِة،  َََل ٌُْعتَدُّ  َِها َوََل . اادَّعاَو  َو ًِ اْاُ لُوِ  َكااّطََلِ  َواْاِعتْ ِ 
ٌِْلِه  ََصِلٌَ ةٌ ََل . ٌَْ نَُث  َِها  ًِ اْاَ ِلِف َعلَى َعدَِي اْاَكََليِ   َِإْ   َِهَي َطََلقَ ُ َ ثًََل  ِِإَشاَلتِِ  كُ ُّ أََ ٍد ِ ْ   َِطٍ  َوَغ

 .تَْ تَاُا ِانٌٍِّة، َوإِْ  اْ تَّا  َِطََلقِِ   ِِإَشاَلتِِ   َِطنُوَ   َِكنَاٌَةٌ تَْ تَاُا إاَى اانٌِّّةِ 

1948. Diambil kira isyarat orang bisu walaupun dia mampu menulis sepertimana 
dijelaskan Imam pada akad-akad seperti jual dan pada pengakuan dan pada dakwaan 
dan pada merombak seperti talak dan memerdekakan hamba. Dikecualikan didalam 
Daqaiq saksiannya dan isyaratnya didalam sembahyang, maka tidak dikira dengannya 
dan tidak batal sumpah dia dengannya pada sumpah di atas tidak bercakap. Maka jika 
difahami talaknya sebagai contoh oleh setiap orang daripada orang yang cerdik dan 
selainnya maka jelas, tidak perlu kepada niat. Jika khusus orang-orang cerdik dengan 
talaknya dengan isyarat maka kinayah, perlu ia kepada niat. 
 

ٌْنِك  َأَْنِت َطاِاٌ   َأَْ َلأَتْ ُ  ََلاَءةً َصِ ٌَ ةً َوقََي ااّطََلُ   َائِنًا،  ِِ ََلِف : اَْو قَاَ  ِاَزْوَ تِِ  : تَتِّ ةٌ  إْ  أَْ َلأْتنًِ ِ ْ  دَ
ٌْنِك  ََزْوَ تًِ َطاِاٌ   َأَْ َلأَتْ ُ  ََلاَءةً َصِ ٌَ ةً َوقََي ااّطََلُ  َلْ ِعًٌّا، ِْلَنّ ُ تَْعِلٌٌ   ٌِْلَها إْ  أَْ َلأْتنًِ ِ ْ  دَ َ ا اَْو قَاَ  ِا َ

 .َ ْ ضٌ 

1949. Tatimmah : kalau dia kata kepada isterinya : jika kamu lepaskan aku dari 
hutang mu maka kamu tertalak, maka si isteri itu melepaskannya sebagai lepas yang 
sah jatuh talak bain, bersalahan keadaan kalau dia kata kepada orang lain : jika kamu 
lepaskan aku dari hutang mu maka isteri ku tertalak, maka dia melepaskannya sebagai 
lepas hutang yang sah jatuh talak raj‟ie kerana ia ta‟lik yang semata-mata. 
 

ْلهُ َعلَى َلأِْ ك  َأَْنِت َطاِاٌ   ََوَ دَ  ًِ : َواَْو قَاَ  ِاَزْوَ تِِ   ٌْئًا ِ ْ  َ تَاِعك َواَْي أَُكّ ِ إْ  دََ ْلت اادّاَل َوَوَ ْدت  ٌِِ  َش
ًّ ِاَِلْ تَِ ااَةِ  ًُّ َوَلّ َ  ُ ااّزْلَكِش ٌِْت هُونًا اََها اَْي تَْطلُْ  َكَ ا َ َزَي  ِِ  اْاُ َواِلْزِ  ٌَْ  َ ْوتِِ  أَْو : َوقٌَِ  . اْا َ تَْطلُُ  قُ َ

.  َ ْوتَِها ِاْلٌَأِْس 
1950. Kalau dia kata kepada isterinya : jika kamu masuk rumah itu dan kamu 
dapati suatu padanya dari barang kamu dan aku tidak memecahkannya di atas kepala 
kamu maka kamu tertalak, maka dia menemui lesungnya didalam rumah itu tidak dia 
tertalak sepertimana jazam Khawarizmi dan ditarjihkan Zarkasyi kerana mustahilnya. 
Dikatakan tertalak dia sejurus sebelum mati suami atau matinya kerana putus asa. 
 

ِ   َِإنَّها تَْطلُُ  . إْ  قَ ّْلُت َ ّلتَِك  َأَْنِت َطاِاٌ   َقَ ّلََها َ ٌِّتَةً اَْي تَْطلُ ْ : َواَْو قَاَ  ِاَزْوَ تِِ    ِِ ََلِف تَْعِلٌِقِ   ِتَْق ٌِِ  أُّ ِ
ٌَْ  اْاَ ٌَاِة َواْاَ ْوِت،   ِتَْق ٌِِلِ  اََها َ ٌِّتَةً إْذ قُْ لَةُ ااّزْوَ ِة قُْ لَةُ َشْهَوٍة َوََل َشْهَوةَ  َْعدَ اْاَ ْوِت َواْْلُيُّ ََل  َْلَ   ٌَِها  َ

 . ِْلَّ  قُْ لَتََها قُْ لَةُ َشفَقٍَة َوَكَلاَ ةٍ 

1951. Kalau dia kata kepada isterinya : jika aku kucup madu kamu maka kamu 
tertalak, maka dia mengucupnya dalam keadaan dia mati tidak tertalak istri itu. 
Bersalahan menta‟likkannya dengan kucup ibunya, maka isterinya tertalak dengan 
mengucup mayatnya kerana kucup isteri itu kucupan syahwat dan tidak ada syahwat 
selepas mati sedang emak tidak ada beza padanya di antara hidup dan mati kerana 
kucupannya kucupan kasih sayang dan memuliakan.  
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 .أَْكَلَ نَا اّاُ  ُْ َ انَ ُ َوتَعَااَى َوَ ِ ٌَي أَْهِلنَا َوَ َشاٌِِ نَا َوأَْصَ ا ِنَا َواْاُ ْ ِلِ ٌَ   ِاانَّظِل إاَى َوْ ِهِ  اْاَكِلٌيِ 

1952. Semoga Allah subhanahu wa taala memuliakan kami dan semua keluarga 
kami dan guru-guru kami dan sahabat-sahabat kami dan kaum muslimin dengan 
memandang kepada wajahNya yang mulia. 
 

ٌِْلهِ .  َْص ٌ  ِ َوَغ ًّ :  َو ٌِِ  اْصِطََلَ اِ  .َوااتّْلَ َ ةُ  ِاْافَْصِ  َ اقَِطةٌ  ًِ أَْكثَِل اانَُّ خِ، َوهَُو  ًِ ااّطََلِ  اا ُّنِّ
ٍ َوََل َوَلَ  ًّ ٍ َو ِْدِع ًّ ٍ، َوثَانٌِِهَ ا َوهَُو أَْشَهُل ٌَْنقَِ ُي إاَى  ُنِّ ًّ ٍ َو ِْدِع ًّ  َوَ ٌُْعلَُي .أََ دُهَُ ا َوهَُو أَْ  َطُ ٌَْنقَِ ُي إاَى  ُنِّ

  .ذَِاَك ِ ْ  َكََلِي اْاُ َصنِّفِ 
1953. Fasal. Terjemah dan fasal gugur pada kebanyakkan naskhah-naskhah. 
Ianya pada talak yang sunat dan selainnya. Padanya dua istilah. Satu daripada 
keduanya iaitu yang lebih terdhabit terbahagi kepada yang jenis sunat dan jenis bid‟ah. 
Yang kedua daripada dua itu iaitu yang lebih masyhur terbahagi kepada yang jenis 
sunat dan bid‟ah dan yang tidak sunat dan tidak bid‟ah. Akan diketahui demikian itu dari 
kalam musannif.  
 

قَاِ ، َوَ ْندُوٍب َكَطََلِ  َزْوَ ٍة َ ااَُها : ٌَْنقَِ ُي ااّطََلُ  إاَى اْْلَْ َكاِي اْاَ ْ َ ِة :  َائِدَةٌ  َواِ ٍب َكَطََلِ  اْاَ َكِي  ًِ ااّشِ
ِ َكَ ا َ ٌَأْتًِ، َوَ ْكُلوٍه َكَطََلِ  ُ ْ تَِقٌَ ِة اْاَ ا ِ  ًّ ٌَْل َعِفٌفٍَة، َوَ َلاٍي َكااّطََلِ  اْا ِْدِع ٌُْل ُ ْ تَِقٌٍي َكأَْ  تَكُوَ  َغ  ،َغ

  َ ِ ُ  ٌِْ َ اُي إاَى اْاُ  َاحِ  َِطََلِ  َ ْ  ََل ٌَْهَواَها ااّزْوُا  .{أَْ  َُض اْاَ ََلِ  إاَى اّاِ تَعَااَى ااّطََلُ   }: َوَعلَ َوأََشاَل اإْلِ
ٌِْل اْ تِْ تَاعٍ  َِها  .َوََل تَْ َ ُح نَْف ُ ُ  ُِ ْؤنَتَِها ِ ْ  َغ

1954. Faedah. Terbahagi talak kepada hukum-hukum yang lima: wajib seperti 
talak hakam pada perbalahan, dan sunat seperti talak isteri yang kelakuannya tidak 
betul seperti bahawa dia bukan perempuan baik nafsu, dan haram seperti talak bid‟ah 
sepertimana akan datang, dan makruh seperti talak perempuan yang betul 
kelakuannya, yang di atasnya ditanggungkan “halal yang paling dimurkai Allah taala 
adalah talak”. al Imam isyaratkan kepada yang harus dengan talak isteri yang suaminya 
tidak inginkannya dan tidak dia berlapang hati dengan menyaranya tanpa istimta‟ 
dengannya. 
 

أَْي  (َو ِْدَعةٌ  )أَْي ََل تَْ ِلٌَي  ٌِِ   (َ ْل َاِ  َ ْلٌب  ًِ َطََلقِِهّ   ُنّةٌ  )أَْي  ًِ ُ ْكِي ااّطََلِ   (َواانَِّ اُء  ٌِِ   )
ٌِْض  ) .َ َلايٌ   . (َوهُّ  ذََواُت اْاَ 

1955. (Kaum perempuan padanya) iaitu pada hukum talak (dua bahagian. 
Satu bahagian pada talak mereka itu sunat) iaitu tidak ada haram padanya, (dan 
bid‟ah) iaitu haram. (Mereka itu perempuan-perempuan berhaid).  
 

ًُّ  ( َاا ُّنّةُ  )َوأََشاَل إاَى اْاِقْ ِي اْْلَّوِ   ِقَْوِاِ   ٌَْ ْت  َِ اِ ٍ  َوََل  (أَْ  ٌُوقَِي ااّطََل َ )أَْي اا ُّنِّ َعلَى َ ْدُ وٍ   َِها اَ
ٌَْل ُ َ اِ يٍ  ٌِ ِ )َصِ ٌَلٍة َوََل آٌَِ ٍة  ٌٍْض قَْ لَ ُ  ( ًِ طُْهٍل َغ َوذَِاَك َِلْ تِْعقَا ِِ  ااشُُّلوَع  ًِ اْاِعدِّة َوَعدَِي . َوََل  ًِ َ 
أَْي  ًِ اْاَوْقِت ااِّذي ٌَْشَلْعَ   ٌِِ   {إذَا َطلّْقتُْي اانَِّ اَء  ََطلِّقُوهُّ  ِاِعدّتِِهّ   }: َوقَْد قَاَ  تَعَااَى . اانّدَِي  ٌَِ ْ  ذََكْلت

 . ًِ اْاِعدّةِ 

1956. Dia isyaratkan kepada bahagian pertama ini dengan katanya : (maka 
sunat) iaitu talak jenis sunat (bahawa seorang menjatuhkan talak) ke atas perempuan 
yang disetubuhi yang tidak hamil dan bukan yang kecil dan bukan yang putus asa dari 
haid (pada ketika sucinya hal keadaan dia tidak menjimak padanya) dan tidak pada 
haid sebelumnya. Demikian itu kerana talak ini mengiringkan masuk pada iddah dan 
tidak ada sesal pada orang yang aku sebutkan itu. Sungguh Allah taala berkata “apabila 
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kamu talakkan isteri-isteri kamu maka talakkanlah mereka untuk iddah mereka”, iaitu 
pada waktu yang padanya mereka masuk kepada iddah.  
 

ٌِْض أَْو  ًِ طُْهٍل )َعلَى َ ْدُ وٍ   َِها  (َواْا ِْدَعةُ أَْ  ٌُوقَِي ااّطََل َ )َوأََشاَل إاَى اْاِقْ ِي ااثّانًِ  ِقَْوِاِ    ًِ اْاَ 
ًَ ِ ّ ْ  تَْ  َ ُ  (َ اَ عََها  ٌِ ِ  ًٌّ ،َوِه ٌٍْض قَْ لَ ُ، َوإِْ  َ أَاَتْ ُ َطََلقًا  ََِل ِعَوٍض أَْو اْ تَلَعََها أَْ نَ ِ َوذَِاَك .  أَْو  ًِ َ 

ٌٍْض، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  ٌِْض ََل ٌُْ َ ُب ِ ْ  { ََطلِّقُوهُّ  ِاِعدّتِِهّ   }: ِاُ َ ااَفَتِِ   ٌَِ ا إذَا َطلّقََها  ًِ َ  ، َوَزَ ُ  اْاَ 
.  َوِ ثْلُ ُ اانِّفَاسُ . اْاِعدّةِ 

1957. Dia isyaratkan keapda bahagian kedua dengan katanya (talak bid‟ah itu 
bahawa dia menjatuhkan talak) ke atas isteri yang telah disetubuhi (pada haidnya 
atau pada suci yang dia menjimaknya padanya) walhal dia bunting, atau pada haid 
sebelumnya, sekalipun isteri itu meminta talak darinya tanpa bayaran atau menebus 
talaknya seorang ajnabi. Demikian itu kerana ia menyalahi pada keadaan apabila dia 
mentalakkannya pada haid kerana firman Allah taala “maka talakkanlah mereka untuk 
iddah mereka”, yang mana masa haid itu tidak dikira dari iddah. Seumpamanya nifas.  
 

ُلَها  ِطُوِ  ُ دِّة ااتَّل ُِّا َوِْلَدَائِِ  إاَى اانّدَِي  ٌَِ ْ  تَْ  َُ  إذَا َظَهَل َ ْ لَُها ْنَ اَ  قَْد ،َواْاَ ْعنَى  ًِ ذَِاَك تََ لُّ   َِإّ  اإْلِ
 . ٌَُطلُِّ  اْاَ ائَِ  دُوَ  اْاَ اِ ِ ، َوِعْندَ اانّدَِي قَْد ََل ٌُْ ِكنُ ُ ااتّدَاُلُك  ٌََتََ ّلُل هَُو َواْاَواَدُ 

1958. Hikmah pada demikian itu adalah kemudaratan isteri itu dengan lama 
tempoh menunggu-nunggu dan kerana ia membawa kepada sesal pada isteri yang 
hamil apabila zahir hamilnya, kerana manusia itu mentalakkan yang tak hamil tidak yang 
hamil, dan di sisi sesalnya maka terkadang tidak dapat dia mendapatkan semula, maka 
kemudharatanlah dia dan anaknya.  
 

ٌقَاعِ تَْعِلٌُ  ااّطََل ِ  ٌِْد اإْلِ ًَ  ُنًٌِّّا َوإِْ  ،َوَ َلَا  ِقَ فَةُ  ًِ ااطُّْهِل  ُّ ِ ٌِْض، اَِكْ  إْ  ُوِ دَْت ااّصِ   َََل ٌَْ ُلُي  ًِ اْاَ 
ًَ  ِْدِعًٌّا ٌِْض  ُّ ِ ِّفَاِ  اْْلَْصَ اِب  ًِ كُّ ِ . ُوِ دَْت  ًِ اْاَ  ِ، إَّل أَنّ ُ ََل إثَْي  ٌِِ   ِات ًّ ٌِْ  أَْ َكاُي اْا ِْدِع َوٌَتََلتُّب َعلَ
ًُّ أَنّ ُ ٌَأْثَُي  .ااطُُّلِ  َكَ ا قَااَ ُ  ًِ ااّزَوائِدِ  ٌِْض  ِاْ تٌَِاِلِه  ٌََْن َِ ً َكَ ا قَاَ  ااّلا ِِع فَةَ  ًِ اْاَ  نَعَْي إْ  أَْوقََي ااّصِ

ٌِْض َكِإْنَشائِِ  ااّطََلَ   ٌِ ِ   . ِِإٌقَاِعِ   ًِ اْاَ 

1959. Keluar dengan kait menjatuhkan oleh menta‟likkan talak maka tidak haram 
ia pada haid akan tetapi jika didapati sifat itu pada suci dinamakan ia talak sunat dan 
jika didapati ia ada haid dinamakan ia talak bid‟ah, dan tersusun di atasnya hukum-
hukum talak bid‟ah, melaikan bahawa tidak ada dosa padanya dengan sepakatan ashab 
Syafi'e pada setiap jalan-jalan sepertimana dikatakan didalam Zawaid. Na‟am, jika dia 
menjatuhkan sifat itu pada haid dengan pilihannya maka sayugia sepertimana kata 
Rafi‟e bahawa dia berdosa dengan sebab dia menjatuhkannya pada haid itu sama 
seperti dia memperjadikan talak padanya. 
 

ٍ، قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة  ًّ ٍ َوََل إاَى  ِْدِع ًّ ِ اْافُ ُوُخ  َِإنَّها ََل تَْنقَِ ُي إاَى  ُنِّ ًّ ِ َواْا ِْدِع ًّ ٌِْد ااّطََلِ   ًِ اا ُّنِّ ، :َوَ َلَا  ِقَ
 ِْلَنَّها شُِلَعْت ِادَْ يِ َ َ اّل َزائِدٍَة  َََل ٌَِلٌُ   َِها تَْكِلٌُف ُ َلاقَ َِة اْْلَْوقَاِت، 

1960. Keluar dengan kait “talak” pada keadaan sunat dan bid‟ah oleh fasakh, 
maka ia tidak terbahagi kepada sunat dan dan tidak kepada bid‟ah. Katanya didalam 
Raudhah : kerana ia disyariatkan untuk menolak kemudharatan yang bertambah, maka 
tidak layak dengannya untuk memerhatikan waktu-waktu.  
 

ٌِْض َ ا إذَا َوا ََ  قَْواَ ُ  ٌِْد قَْوِاِ   ًِ اْاَ  ٌِْض  ََهْ  ٌَكُوُ   ُنًٌِّّا أَْو  (َوَطاِاٌ   )َزَ َ  ااطُّْهِل  (أَْنِت  ): َو ِقَ َزَ َ  اْاَ 
ٌِْل َ ِظنّتَِها  ًِ  َاِب اْاَكفّاَلاِت َونَقََ   ٌَِها َعْ  اْ ِ   ْ عَِة  ًِ َغ ًَ َ ْ أَاَةٌ َعِزٌَزةُ اانّْقِ  ذََكَلَها اْ ُ  ااّلِ  ِْدِعًٌّا، َوِه

ٌْحٍ َوأَقَّلهُ أَنّ ُ قَاَ   : قَاَ  . ٌُْ َ ُب اََها ااّزَ ُ  ااِّذي َوقََي  ٌِِ  قَْواُ ُ أَْنِت  َقَْط قَْلًءا، َوٌَكُوُ  ااّطََلُ   ُنًٌِّّا: شَُل
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ِّفَاقًا، َوإِنَّ ا ٌَقَُي  َوهَُو ِ ْ   َاِب تَْلتٌِِب اْاُ ْكِي َعلَى أَّوِ  أَْ َزائِِ ، ِْلَّ  ااّطََلَ  ََل ٌَقَُي  ِقَْوِاِ  أَْنِت  ُِ ْفَلِدِه ات
 . َِ ْ ُ وعِ قَْوِاِ  أَْنِت َطاِاٌ  اْنتََهى

1961. Keluar dengan kait katanya “pada haid” oleh keadaan apabila katanya 
“kamu” muafakat dengan masa suci dan “talak” dengan masa haid maka adakah ianya 
jenis sunat atau jenis bid‟ah? Yang mana ianya masaalah yang kuat nakalannya. 
Menyebutkannya Ibnu Rif‟ah pada selain tempatnya, pada bab kifarat, dia nakalkan 
padanya dari Ibnu Syuraih dan dia mengakuinya bahawa dia berkata : dikirakan bagi 
masaalah ini masa yang jatuh padanya katanya “kamu” sahaja sebagai bacaan*, dan 
adalah talak itu sunat. Katanya: ia dari bab menyusunkan hukum di atas awal juzuk-
juzuknya kerana talak tidak jatuh dengan katanya “kamu” sendiri sahaja dengan ittifak, 
hanyalah jatuh ia dengan himpunan katanya “kamu tertalak”.  

 

ٌَْس ُ َلادًا،  َْ  اَْو اْ تَْدَ لَْت َ اَءهُ : أََ دَُها : تَْن ٌَِهاٌت  ٌِْ  َواَ قَِ ٌّةُ تَْقٌٌِِد اْاُ َصنِِّف  ِاْاِ َ اعِ قَْصُل اْاُ ْكِي َعلَ
َوَكذَا اْاَوْطُء  ًِ اادُّ ُِل َعلَى اْْلََصّحِ َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة ِاثُ ُوِت اانَّ ِب َوُوُ وِب اْاِعدِّة  .اْاُ ْ تََلَي َكاَ  اْاُ ْكُي َكذَِاكَ 

 ِ ِ . 

1962. Beberapa Tanbih. Satu daripadanya : kehendak dari musannif 
mengkaitkan dengan “jimak” adalah terhad hukum ini di atasnya sedangkan ia bukan 
yang dikehendaki, bahkan kalau isteri memasukkan air suami yang dihormati adalah 
hukumnya seperti demikian itu. Begitu juga setubuh pada dubur di atas yang paling 
sahih sepertimana didalam Raudhah kerana sabit titihan dan wajib iddah dengannya.  
 

ًَ ِ ْن ُ قِْ ٌي آَ ُل َ ْذكُوٌل  ًِ : ااتّْن ٌِ ُ ااثّانًِ  ٌَْس ُ َلادًا  َْ   َِق ِ  ٌَِ ا ذََكَلهُ، َواَ ًّ َظاِهُل َكََلِ ِ  َ ْصُل اْا ِْدِع
.   َوهَُو  ًِ َ ّ ِ َ ْ  اَ ُ َزْوَ تَاِ  َوقََ َي ِْلََ ِدِهَ ا ثُّي َطلَّ  اْْلُْ َل  قَْ َ  اْاَ  ٌِِت ِعْندََها،ااّلْوَ ةِ 

1963. Tanbih kedua. Zahir kalamnya terhad yang bid‟ah itu pada apa yang dia 
sebutkan walhal ia bukan yang dikehendaki, bahkan kekal darinya satu bahagian lagi 
yang disebutkan didalam Raudhah, iaitu pada hak orang yang punya dua isteri dan dia 
menggilir bagi seorang dari kedua mereka kemudian dia mentalakkan yang seorang lagi 
sebelum bermalam di sisinya.  
 

، ِْلَنَّها ََل تَْشَلعُ  ًِ اْاِعدِّة إَّل  َْعدَ  ًٌّ َواَْو نََكَح َ اِ ًَل ِ ْ  ِزنًا ثُّي دََ َ   َِها ثُّي َطلّقََها نُِظَل إْ  اَْي تَِ ْض  َ ِْدِع
ًٌّ َكَ ا ٌُْؤَ ذُ ِ ْ  َكََلِ ِهيْ . اْاَوْ يِ َواانِّفَاِس  ٌِْض  َ ِْدِع ًٌّ أَْو  ًِ اْاَ  َوأَّ ا  .َوإَِّل  َِإْ  َطلّقََها  ًِ ااطُّْهِل  َ ُنِّ

 ًٌّ  .اْاَ ْوطُوَءةُ  ِشُْ َهٍة إذَا َ  ِلَْت ِ ْن ُ ثُّي َطلّقََها َطاِهًلا  َِإنّ ُ  ِْدِع

1964. Kala dia mengahwini perempuan hamil dari zina kemudian dia setubuh 
dengannya kemudian dia talakkannya ditilik jika dia tidak berhaid maka talak bid‟ah, 
kerana ia tidak masuk pada „iddah melainkan selepas melahirkan anak dan nifas. Jika 
tidak maka jika dia mentalakkannya pada suci maka talak sunat atau pada haid maka 
talak bid‟ah sepertimana difaham dari kalam mereka. Adapun yang disetubuhi dengan 
syubhah apabila dia bunting darinya kemudian dia mentalakkannya dalam keadaan suci 
maka ianya bid‟ah.  
 

ٌِْض ُصَوٌل : ااتّْن ٌِ ُ ااثّاِاُث  ِ ْنَها اْاَ اِ ُ  إذَا َ اَ ْت  َََل ٌَْ ُلُي َطََلقَُها، ِْلَّ  : ٌُْ تَثْنَى ِ ْ  ااّطََلِ   ًِ اْاَ 
َوِ ْنَها َ ا اَْو َكانَْت ااّزْوَ ةُ أََ ةً َوقَاَ  اََها َ ٌِّدَُها إْ  َطلّقَِك ااّزْوُا اْاٌَْوَي  َأَْنِت ُ ّلةٌ  ََ أَاَْت  .ِعدّتََها  ِاْاَوْ يِ 

ّ ِ أََ لُّ  َِها ِ ْ  تَْطِوٌِ  اْاِعدِّة َوقَْد ََل ٌَْ َ ُح  ِِ   ااّزْوَا ااّطََلَ  ِْلَْ ِ  اْاِعتِْ   ََطلّقََها اَْي ٌَْ ُلْي،  َِإّ  دََواَي ااّلِ
ًُّ  َْ ثًا َوهَُو َ َ  ٌ  ّ ِ، قَااَ ُ اْْلَْذَلِع ٌَْس . ااّ ٌِّدُ  َْعدَ ذَِاَك أَْو ٌَُ وُت  ٌََدُوُي أَْ ُلَها  ِااّلِ َوِ ْنَها َطََلُ  اْاُ تََ ٌَِّلِة  َلَ

 ٍ ًّ ٍ َوََل  ِْدِع ًّ قَا ِ .  ِ ُنِّ ٌِْ   ًِ ُصوَلِة ااّشِ َوِ ْنَها َطََلُ  اْاَ ْواَى إذَا طُوِاَب َوإِْ  تََوقَّف  ٌِِ  . َوِ ْنَها َطََلُ  اْاَ َكَ 
 ًُّ ٌِْض ثَانٌَِةً . ااّلا ِِع َوِ ْنَها َ ا اَْو َ ااَعََها َعلَى ِعَوٍض، . َوِ ْنَها َ ا اَْو َطلّقََها  ًِ ااطُّْهِل َطْلقَةً ثُّي َطلّقََها  ًِ اْاَ 
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ْطََلِ  قَْوا  تَعَااَى  ٌِْهَ ا  ٌَِ ا اْ تَدَْت  ِِ   }: إِلِ ٌُْث اْ تَدَْت  { َََل ُ نَاَح َعلَ َوِاَ اَ تَِها إاَى اْاَ ََلِا  ِاْاُ فَاَلقَِة ِ ْ  َ 
 . ِاْاَ ا ِ 

1965. Tanbih ketiga : dikecualikan dari talak pada haid beberapa rupa masaalah. 
Daripadanya perempuan hamil apabila dia berhaid maka tidak haram mentalakkannya 
kerana iddahnya dengan melahirkan anak. Daripadanya keadaan kalau isteri itu amah 
dan kata penghulunya kepadanya: jika suami kamu talakkan kamu hari ini maka kamu 
merdeka maka dia meminta suaminya mentalakkannya demi merdekanya maka 
suaminya mentalakkannya tidak haram, kerana berterusan kehambaan lebih 
memudharatkannya dari panjang iddah. Terkadang penghulu itu tidak bermurah hati 
dengannya selepas itu atau dia mati maka teruslah dia tertawan sebagai kehambaan. 
Mengatakannya Azrai‟e dengan bahasan yang mana ianya elok. Daripadanya talak 
perempuan mutahayyirah maka ia bukannya sunat dan bukan bid‟ah. Daripadanya talak 
dua hakam pada rupa masaalah perbalahan. Daripadanya talak maula* apabila dia 
tuntut sekalipun Rafi‟e berdiam diri padanya. Daripadanya keadaan kalau dia 
mentalakkannya pada suci satu talak kemudian dia mentalakkannya pada haid kali 
kedua. Daripadanya keadaan isteri menebus talaknya di atas bayaran kerana itlak 
firman Allah taala “maka tidak ada salah di atas keduanya pada apa yang isteri tebus 
dengannya, dan kerana hajatnya kepada bebas dengan perceraian sekira-kira dia 
menebus dengan harta.  
 

ٍ َوهَُو َواِلدٌ َعلَى قَْوِ  اْاُ َصنِِّف  ًّ ٍ َوََل  ِْدِع ًّ ٌَْس  ِ ُنِّ ٌَْس  ًِ َطََلقِِهّ   ُنّةٌ َوََل  ِْدَعةٌ  )َوَهذَا اَ َعلَى  (َوَ ْلٌب اَ
 )ااثّانٌَِةُ  (َو  )ااّتًِ اَْي تَِ ْض  (ااّصِ ٌَلةُ  )اْْلُواَى  (َوهُّ  أَْل ٌَي  ) .اْاَ ْشُهوِل ِ ْ  اْاَ ْذَهِب َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ةِ 

ااّتًِ َظَهَل َ ْ لَُها، ِْلَّ  ِعدّتََها ( اْاَ اِ ُ  ) ااثّاِاثَةُ ( َو . ) ، ِْلَّ  ِعدّتَُهَ ا  ِاْْلَْشُهِل  َََل َ َلَل ٌَْلَ قُُهَ ا(اْْلٌَِ ةُ 
 (اْاُ ْ تَِلعَةُ ااّتًِ اَْي ٌَْدُ ْ   َِها  )ااّلا ِعَةُ  (َو  ).  َِوْ ِعَها  َََل تَْ تَِلُف اْاُ دّةُ  ًِ َ قَِّها َوََل نَدََي  َْعدَ ظُُهوِل اْاَ ْ  ِ 

ٌَْها  .إْذ ََل ِعدّةَ َعلَ

1966. Ini bukannya sunat dan bukan bid‟ah dan ianya datang ke atas kata 
musannif (satu baagian tidak ada sunat pada talak mereka dan tidak ada bid‟ah) di 
atas masyhur pada mazhab sepertimana didalam Raudhah. (Ianya empat). 
Pertamanya (perempuan kecil) yang belum berhaid. Keduanya (perempuan yang 
putus asa dari haid) kerana iddah kedua mereka dengan bulan maka tidak ada 
kemudharatan yang menghubungi mereka. Ketiganya (perempuan hamil) yang zahir 
kandungannya kerana iddahnya dengan melahirkannya maka tidak berlainan 
tempohnya pada hak dia dan tidak ada sesalan selepas zahir kandungannya. 
Kempatnya (perempuan yang menebus talak yang dia tidak setubuhinya) kerana 
tidak ada iddah di atasnya. 
 

ٌِْ  : تَتِّ ةٌ  أَّ  اْ َ   }: َ ْ  َطلَّ   ِْدِعًٌّا  ُّ  اَ ُ ااّلْ عَةُ ثَّي  َْعدََها إْ  َشاَء َطلَّ   َْعدَ تََ اِي طُْهٍل، ِاَ  َِل ااّصِ ٌَ 
ًَ اّاُ َعْن ُ  ٌِْ  َوَ لَّي  َقَاَ  َ اعَُ َل َلِ  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ًَ َ ائٌِض  َذََكَل ذَِاَك عَُ ُل ِالنّ ِ ُ ْلهُ :  َطلَّ  َزْوَ تَ ُ َوِه

 .أَْي قَْ َ  أَْ  ٌََ ّ َها إْ  أََلادَ َكَ ا َصّلَح  ِذَِاَك  ًِ  َْعِض ِلَواٌَاتِِهَ ا { َْلٌَُلاِ ْعَها ثُّي ِاٌَُطلِّْقَها َطاِهًلا 

1967. Tatimmah. Siapa yang mentalakkan dengan talak bid‟ah sunat dia rujuk 
kemudian selepasnya jika dia hendak dia mentalakkan selepas sempurna suci, kerana 
khabar dua kitab yang sahih “bahawa Ibnu Umar r.anhuma mentalakkan isterinya yang 
sedang berhaid maka Umar menyebutkan demikian itu kepada nabi s.a.w.m, maka 
katanya : suruhlah dia merujuknya kemudian mentalakkannya dalam keadaan suci” iaitu 
sebelum dia menyentuhnya jika dia hendak sepertimana dijelaskan demikian itu pada 
sebahagian riwayat bagi kedua mereka.  
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 أَْو أَْنِت َطاِاٌ  ِال ُّنِّة  ٌََقَُي ،َواَْو قَاَ  ِاَ ائٍِض َ ْ  ُوَ ٍة أَْو نُفََ اَء أَْنِت َطاِاٌ  ِاْل ِْدَعِة َوقََي ااّطََلُ   ًِ اْاَ ا ِ 
َواَْو قَاَ  ِاَ ْ   ًِ طُْهٍل اَْي تَُ ّس  ٌِِ  أَْنِت َطاِاٌ  ِال ُّنِّة َوقََي  ًِ اْاَ اِ ، َوإِْ  ُ ّ ْت  ٌِِ  . ااّطََلُ  ِ ٌَ  تَْطُهلُ 

ٌٍْض قَْ لَ ُ  ٌِْض أَْو ِاْل ِْدَعِة َوقََي  ًِ اْاَ اِ  إْ  ُ ّ ْت  ٌِِ  أَْو َ  أَْنِت َطاِاٌ  َطْلقَةً : َواَْو قَاَ  .  َِ ٌَ  تَْطُهُل  َْعدَ اْاَ 
َ َ نَةً أَْو أَْ َ َ  ااّطََلِ  أَْو أَْ َ لَ ُ أَْو أَْعدَاَ ُ أَْو أَْ َ لَ ُ  ََكاا ُّنِّة، أَْو َطْلقَةً قَ ٌَِ ةً أَْو أَْق ََح ااّطََلِ  أَْو أَْ َ َ  ُ 

 .َوقَْواُ ُ اََها َطلّْقتُك َطََلقًا َكااثّْلجِ أَْو َكاانّاِل ٌَقَُي ااّطََلُ   ًِ اْاَ اِ  َوٌُْل َْو ااتّْش ٌِ ُ اْاَ ْذكُولُ . أَْو أَْ َ َش ُ  ََكاْا ِْدَعةِ 

1968. Kalau dia kata kepada isterinya yang berhaid yang disetubuhinya atau 
yang bernifas : kamu tertalak bid‟ah jatuh talak pada masa itu juga, atau kamu tertalak 
sunat maka jatuh talaknya ketika dia suci. Kalau dia kata kepada isterinya yang didalam 
suci yang tidak disetubuhinya padanya : kamu tertalak sunnah jatuh ia pada masa itu 
juga, jika dia disetubuhi padanya maka ketika dia suci selepas haid itu, atau talak bid‟ah 
jatuh ia pada masa itu juga jika dia disetubuhinya padanya atau pada haid sebelumnya. 
Kalau dia kata : kamu tertalak satu talak yang elok atau seelok-elok talak atau 
terafdhalnya atau teradilnya atau tercantiknya maka seperti sunat, atau talak yang keji 
atau sekeji-keji talak atau maka seperti talak bid‟ah. Kata suami kepadanya : aku 
talakkan kamu satu talak yang seperti salju atau seperti api jatuh talak itu pada masa itu 
juga dan dilaghakan penyerupaan yang disebutkan.  
 

 َوقَْد . ٌَِ ا ٌَْ ِلكُ ُ ااّزْوُا ِ ْ  ااّطْلقَاِت َو ًِ اَِلْ تِثْنَاِء َوااتّْعِلٌِ  َواْاَ َ ّ ِ اْاقَا ِِ  ِالّطََلِ  َوشُُلوِط اْاُ َطلِّ ِ :  َْصٌ  
 : َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي اْْلَّوِ  َوهَُو َعدَدُ ااّطْلقَاِت  ِقَْوِاِ  

1969. Fasal pada apa yang dimiliki suami daripada kali-kali talak dan pada 
pengecualian dan ta‟lik dan tempat yang menerima talak dan syarat orang yang 
mentalakkan. Dia masuk pada bahgian pertama iaitu bilangan talak dengan katanya : 
 

ٌِْ  َوَ لَّي (ثَََلَث َطْلقَاٍت  )َعلَى َزْوَ تِِ  َ َواٌء أََكانَْت ُ ّلةً أَْو أََ ةً  (َوٌَْ ِلُك اْاُ لُّ  )  ُئَِ   }، ِْلَنّ ُ َصلّى اّاُ َعلَ
ٌَْ  ااثّاِاثَةُ ؟  َقَاَ   {ااّطََلُ  َ ّلتَاِ   }: َعْ  قَْوا  تَعَااَى  َ َوإِنَّ ا اَْي ٌَْعتَ ُِلوا ِلّ  . { {أَْو تَْ ِلٌٌح  ِِإْ َ اٍ   }:  َأ

ٌِْ  َوَ لَّي قَاَ   ًّ َصلّى اّاُ َعلَ ًُّ أَّ  اانّ ِ َهِق ٌْ ااّطََلُ   }: ااّزْوَ ِة، ِْلَّ  اَِلْعتِ َاَل  ًِ ااّطََلِ   ِااّزْواِ ِاَ ا َلَو  اْا َ
َ اِ  َواْاِعدّةُ  ِاانَِّ اِء   .{ ِااّلِ

1970. (Lelaki merdeka memiliki) di atas isterinya samaada dia merdeka atau 
amah (tiga kali talak) kerana nabi s.a.w.m “ditanya tentang firman Allah taala “talak itu 
dua kali maka darimana yang ketiga? Maka katanya : “atau melepaskan dengan baik””. 
Mereka tidak mengiktibarkan kehambaan pada isteri hanyalah kerana iktibar pada talak 
itu dengan suami kerana apa yang diriwayatkan Baihaqi bahawa nabi s.a.w.m berkata 
“talak itu diiktibarkan dengan lelaki dan iddah dengan perempuan”. 
 

ٌِْ  َوَ لَّي َطلّقََها ثَََلثًا }َوََل ٌَْ ُلُي َ ْ ُي ااّطْلقَاِت  ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ ًّ اَّ ا ََلَعَ  اْ َلأَتَ ُ ِعْندَ اانّ ِ ٌِْ ًلا اْاعَْ ََلنِ ِْلَّ  عَُو
ٌِْ  َوَ لَّي أَنَّها تَ ٌُِ   ِاالِّعَا ِ  ًُّ َصلّى اّاُ َعلَ ٌْ ِ  {قَْ َ  أَْ  ٌُْ  َِلهُ اانّ ِ  َلَْو َكاَ  إٌقَاعُ ااثََّلِث َ َلاً ا اَنََهاهُ  .ُ تّفٌَ  َعلَ

 .َعْ  ذَِاَك ِاٌَْعلََ  ُ هَُو َوَ ْ  َ َ َلهُ 

1971. Tidak haram menghimpunkan talak-talak “kerana Uwaimir al „ajalan tatkala 
meli‟an isterinya di sisi nabi s.a.w.m mentalakkannya tiga talak sebelum nabi s.a.w.m 
mengkhabarkannya bahawa isterinya itu putus selama-lama dengan sebab li‟an”, 
disepakatkan di atasnya. Maka kalau menjatuhkan tiga itu haram nescaya nabi 
menegahnya dari demikian itu supaya dia dan orang yang hadhir mengetahuinya. 
 

ٌِْ   )ٌَْ ِلُك  (َو  ) ًُّ َ ْل ُوًعا  (اْاعَْ دُ َطْلقَتَ َطََلُ  اْاعَْ ِد  }:  َقَْط َوإِْ  َكانَْت َزْوَ تُ ُ ُ ّلةً ِاَ ا َلَو  اادّاَلقُْطنِ
ٌّةَ ااّزْوَ ِة ِاَ ا َ لّ .َواْاُ َكاتَُب َواْاُ  َعُّض َواْاُ دَ ُّل َكاْاِق ِّ  {َطْلقَتَاِ    . َوإِنَّ ا اَْي ٌَْعتَ ُِلوا ُ ّلِ
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1972. (Hamba) memiliki (dua talak) sahaja sekaliun isterinya merdeka kerana 
apa yang diriwayatkan Daruqutni dalam keadaan marfu‟ “talak hamba itu dua talak”. 
Mukatab dan muba‟ad dan mudabbar sama seperti hamba tulen. Mereka tidak 
mengiktibarkan kemerdekaan isteri kerana apa yang telah lalu. 
 

ٌِْ  ثُّي اْاتََ َ   ِدَاِل اْاَ ْلِب َواْ تُِلّ  ثُّي أََلادَ نَِكاَ َها  َِإنَّها : تَْن ٌِ ٌ  ٍ َطلَّ  َزْوَ تَ ُ َطْلقَتَ ًّ قَْد ٌَْ ِلُك اْاعَْ دُ ثَاِاثَةً َكِذّ ِ
ّ ِ ََل ٌَْ نَُي اْاِ ّ   ٌِْ ، َوَطَلٌَاُ  ااّلِ ٌِْ   ِااّطْلقَتَ ٌَْها ااثّاِاثَةَ، ِْلَنَّها اَْي تَْ ُلْي َعلَ تَِ  ُّ اَ ُ َعلَى اْْلََصّحِ، َوٌَْ ِلُك َعلَ
 .ااّ ا َِ   ِِ ََلِف َ ا اَْو َطلّقََها َطْلقَةً ثُّي اُْ تُِلّ   َِإنَّها تَعُودُ اَ ُ  َِطْلقٍَة  َقَْط، ِْلَنّ ُ َلّ  قَْ َ  اْ تٌِفَاِء َعدَِد اْاعَ ٌِدِ 

1973. Tanbih. Terkadang hamba memiliki tiga talak seperti zimmi yang 
mentalakkan isterinya dua talak kemudian dia memasuki negeri harbi dan 
diperhambakan kemudian dia hendak mengahwini isterinya maka isterinya halal 
baginya di atas yang paling sahih, dan dia memiliki di atasnya talak yang ketiga kerana 
si istei itu tidak haram di atasnya dengan dua talak dan kedatangan kehambaan itu tidak 
menegah halal yang terdahulu, bersalahan keadaan kalau dia mentalakkanya satu talak 
kemudian dia diperhambakan maka isterinya kembali kepadanya dengan satu talak 
sahaja kerana dia menjadi hamba sebelum sempurna bilangan talak bagi hamba.  
 

ِاُوقُوِعِ   ًِ اْاقُْلآِ   (َوٌَِصحُّ اَِلْ تِثْنَاُء  ًِ ااّطََلِ   ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااثّانًِ َوهَُو اَِلْ تِثْنَاُء  ِقَْوِاِ  
ْ َلاُا  ِِإَّل أَْو إْ دَ  أََ َواتَِها.َواا ُّنِّة َوَكََلِي اْاعََلبِ   .  َوهَُو اإْلِ

1974. Kemudian dia masuk pada bahagian kedua iaitu istithna i.e pengecuaian 
dengan katanya (sah istitna pada talak) kerana jatuhnya didalam Quran dan sunnah 
dan kalam arab. Ia adalah mengeluarkan dengan “melainkan” atau satu daripada 
saudara-saudaranya.  
 

ًَ : َوِاِصّ تِِ  شُُلوطٌ َ ْ َ ةٌ  أَْي  ِاْاٌَِ ٌِ  َونََواهُ قَْ َ   ََلاِغِ  َوقََصدَ  ِِ  َلْ َي ُ ْكِي اْاٌَِ ٌِ   (إذَا َوَصلَ ُ  ِِ   )َوِه
 . َوتَلَفَّظ  ِِ  ُ ْ ِ عًا  ِِ  نَْفَ  ُ َواَْي ٌَْ تَْ ِل ْ 

1975. Bagi sahnya lima syarat. Iaitu (apabila dia menyambungkan istithna 
dengannya) iaitu dengan sumpah dan meniatkannya sebelum selesainya dan 
bermaksud mengangkatkan hukum sumpah dengannya dan berlafaz dengannya 
dengan mendengarkannya kepada dirinya dan tidak menghabisi.  
 

، ِْلَّ  ذَِاَك ََل   َلَْو اْنفََصَ  َزائِدًا َعلَى َ ْكتَِة ااتّنَفُِّس َ ّل أَّ ا اَْو َ َكَت ِاتَنَفٍُّس، أَْو اْنِقَطاعِ َصْوٍت  َِإنّ ُ ََل ٌَُ لُّ
ِ َواَْو ٌَِ ًٌلا أَْو نََواهُ  َْعدَ  ََلاوِ اْاٌَِ ٌِ  َ ّل، ًّ  ِِ ََلِف َ ا إذَا نََواهُ قَْ لََها، ِْلَّ   ٌُعَدُّ  َاِصًَل  ِِ ََلِف اْاَكََلِي اْْلَْ نَ ِ

ٌْنَُهَ ا، أَْو اَْي ٌَْقِصْد  ِِ  َلْ َي ُ ْكِي ،اْاٌَِ ٌَ  إنَّ ا تُْعتَ َُل  ِتََ اِ َها  َوذَِاَك َصاِدٌ   ِأَْ  ٌَْنِوٌَ ُ أَّواََها أَْو آِ َلَها أَْو َ ا  َ
اْاٌَِ ٌِ  أَْو قََصدَ  ِِ  َلْ َي اْاٌَِ ٌِ  َواَْي ٌَتَلَفّْظ  ِِ ، أَْو تَلَفَّظ  ِِ  َواَْي ٌُْ ِ ْي  ِِ  نَْفَ  ُ ِعْندَ اْعتِدَاِ  َ ْ ِعِ  أَْو اْ تَْ َلَ  

َ اُي َواْْلِ ِديُّ . اْاُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ َ لّ  ْ َ اعِ َكَ ا قَااَ ُ اإْلِ أَْنِت َطاِاٌ  ثَََلثًا إَّل ثَََلثًا :  َلَْو قَاَ   .َواْاُ ْ تَْ ِلُ   َاِطٌ   ِاإْلِ
 .اَْي ٌَِصّح اَِلْ تِثْنَاُء َوَطلُقَْت ثَََلثًا

1976. Maka kalau ia terpisah lebih di atas diam bernafas ia memudharatkan. 
Adapun kalau dia diam untuk bernafas atau putus suara maka ia tidak memudharatkan 
kerana demikian itu tidak dikira sebagai yang menceraikan. Bersalahan kalam ajnabi 
walaupun sedikit. Atau dia niatkan istithna selepas selesai sumpah, ia memudharatkan. 
Bersalahan keadaan apabila dia niatkannya sebelumnya kerana sumpah hanyalah 
diiktibarkan dengan sempurnanya. Demikian itu terbenar dengan bahawa dia 
niatkannya pada awalnya atau pada akhirnya atau di antara keduanya atau dia tidak 
bermaksud mengangkatkan hukum sumpah dengannya, atau dia bermaksud 
mengangkatkan sumpah dengannya dan tidak berlafaz dengannya, atau berlafaz 
dengannya dan tidak mendengarkan dirinya di sisi sederhana pendengaran, atau ia 
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menghabisi mustathna minhu, ia memudharatkan. Yang dihabisi itu batil dengan ijmak 
sepertimana dikatakan Imam dan Amudi. Maka kalau dia kata : kamu tertalak tiga 
melainkan tiga, tidak sah istithna dan tertalak dia tiga. 
 

 َواَِلْ تِثْنَاُء ٌُْعتَ َُل ِ ْ  اْاَ ْلفُوِظ ََل ِ ْ  .َوٌَِصحُّ تَْقِدٌُي اْاُ ْ تَثْنَى َعلَى اْاُ ْ تَثْنَى ِ ْن ُ َكأَْنِت إَّل َواِ دَةً َطاِاٌ  ثَََلثًا
أَْنِت َطاِاٌ  ثَََلثًا إَّل نِْصَف َطْلقٍَة َوقََي : َواَْو قَاَ  . أَْنِت َطاِاٌ  َ ْ ً ا إَّل ثَََلثًا َوقََي َطْلقَتَا ِ :  َلَْو قَاَ  . اْاَ ْ لُوكِ 

ًَ َكُ لَتْ  ًَ  َْعُ َها َوَ تَى  َِق . ثَََلثًا، ِْلَنّ ُ إذَا اْ تَثْنَى ِ ْ  َطْلقٍَة  َْعَض َطْلقٍَة  َِق
1977. Sah mendulukan mustathna di atas mustathna minhu seperti: kamu 
melainkan satu tertalak tiga. Istithna itu diiktibarkan dari yang dilafazkan bukan dari 
yang dimiliki. Maka kalau dia kata: kamu tertalak lima melainkan tiga jatuh dua talak. 
Kalau dia kata : kamu tertalak tiga melainkan setengah talak jatuh tiga kerana apabila 
dia mengecualikan dari satu talak akan sebahagian talak kekal sebahagiannya dan bila 
ia kekal sempurnalah ia. 
 

ٌُْطلَُ  اَِلْ تِثْنَاُء َشْلًعا َعلَى ااتّْعِلٌِ   َِ ِشٌئَِة اّاِ تَعَااَى َكقَْوِاِ  أَْنِت َطاِاٌ  إْ  َشاَء اّاُ تَعَااَى، أَْو إْ  اَْي : تَْن ٌِ ٌ 
 اَْي ٌَْ نَْث، ،ٌََشأْ اّاُ تَعَااَى َطََلقَك، َوقََصدَ ااتّْعِلٌَ   ِاْاَ ِشٌئَِة  ًِ اْْلُواَى َو ِعَدَِ َها  ًِ ااثّانٌَِِة قَْ َ   ََلاوِ ااّطََل ِ 

ٌُْل َ ْعلُويٍ  ٌِْ  ِ ْ  َ ِشٌئَِة اّاِ تَعَااَى َوَعدَِ َها َغ  َِإْ  اَْي ٌَْقِصْد  ِاْاَ ِشٌئَِة ااتّْعِلٌَ   ِأَْ  َ  ََ  إاَى . ِْلَّ  اْاُ عَلَّ  َعلَ
ٍء  ًْ َك أَْو أَّ  كُّ  َش ِدِه  َِها َكَ ا هَُو اْْلَدَُب أَْو قََصدََها  َْعدَ اْافََلاوِ ِ ْ  ااّطََلِ  أَْو قََصدَ  َِها ااتّ َلُّ ِاَ انِِ  ِاتَعَوُّ

 .َوَكذَا إْ  أَْطلََ  َكَ ا هَُو قَِ ٌّةُ َكََلِ ِهيْ .  َِ ِشٌئَِة اّاِ تَعَااَى أَْو اَْي ٌَْعلَْي َهْ  قََصدَ ااتّْعِلٌَ  أَْي ََل َ نِثَ 

1978. Tanbih. Dituturkan istithna pada syara‟ di atas ta‟lik dengan kehendak 
Allah taala seperti katanya : kamu tertalak jika Allah taala hendak, atau jika Allah taala 
tidak hendakkan talak kamu, dan dia kasadkan ta‟lim dengan kehendak Allah pada yang 
pertama itu dan dengan tidak adanya pada yang kedua sebelum selesai talak itu, tidak 
batal sumpah dia kerana yang dita‟likkan di atasnya itu daripada kehendak Allah taala 
dan tidak adanya tidak diketahui. Maka jika dia tidak bermaksud menta‟likkan dengan 
kehendak itu dengan bahawa terlancar lidahnya kerana ia menjadi adatnya sepertimana 
ianya adab atau dia maksudkannya selepas selesai dari talak atau dia bermaksud 
mengambil berkat dengannya atau bahawa setiap suatu itu terjadi dengan kehendak 
Allah taala atau tidak dia tahu adakah dia maksudkan ta‟lik atau tidak batal sumpah dia, 
begitu juga jika dia mengitlak sepertimana ia kehendak kalamnya. 
 

ٌِْلَها ِعْندَ قَْصِد ااتّْعِلٌِ  َواْنِعقَادَ تَْعِلٌٍ   َوَكذَا ٌَْ نَُي ااتّْعِلٌُ   ِاْاَ ِشٌئَِة اْنِعقَادَ نٌِِّة ُوُ وٍء َوَصََلٍة َوَصْوٍي َوَغ
ٌْيٍ َوإِْقَلاٍل َوإَِ اَلةٍ  ٌِْل َ ا ذُِكَل ِ ّ ا َ قُّ ُ اْاَ ْزُي َك َ ٍف َغ  . َواْنِعقَاِد ِعتٍْ  َواْنِعقَاِد ٌَِ ٌٍ  َواْنِعقَاِد نَْذٍل َواْنِعقَاِد كُّ ِ تََصلُّ

1979. Begitu juga ta‟lik dengan kehendak Allah menegah terjadi niat wudhuk dan 
sembahyang dan puasa dan selainnya di sisi kasad menta‟likkan, dan menegah terjadi 
ta‟lik dan terjadi memerdekakan hamba dan terjadi sumpah dan terjadi nazar dan terjadi 
setiap tasarruf selain apa yang disebutkan daripada apa yang haknya jazam seperti jual 
dan pengakuan dan kelulusan.  
 

ٌَا َطاِاُ  إْ  َشاَء اّاُ َوقََي َطْلقَةٌ  ًِ اْْلََصّحِ نََظًلا ِاُصوَلِة اانِّدَاِء اْاُ ْشِعِل  ُِ ُصوِ  ااّطََلِ  َ ااَتَ ُ، : َواَْو قَاَ  
ًُّ قَْد ٌُْ تَْعَ ُ  ِعْندَ اْاقُْلِب ِ ْن ُ َوتََوقُّيِ اْاُ ُصوِ ، "أَْنِت َطاِا ٌ "  ِِ ََلِف ،َواْاَ اِصُ  ََل ٌُعَلّ ُ  ،  َِإنّ ُ َكَ ا قَاَ  ااّلا ِِع

َوِاْلَ ِلٌِض اْاُ تََوقّيِ ِشفَاُؤهُ أَْنَت َصِ ٌٌح،  ٌََْنتَِظُي اَِلْ تِثْنَاُء  ًِ  َكَ ا ٌُقَاُ  ِاْلقَِلٌِب ِ ْ  اْاُوُصوِ  أَْنَت َواِصٌ ،
 .ِ ثِْل ِ 

1980. Kalau dia katakan : wahai yang tertalak jika Allah kehendaki, jatuh satu 
talak pada yang paling sahih kerana memandang kepada rupa seruan yang 
menyedarkan terhasil talak ketika seruan itu, dan suatu yang terhasil tidak dita‟likkan, 
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bersalahan “kamu orang yang tertalak”, maka ianya sepertimana kata Rafi‟e terkadang 
digunakan di sisi dekat dengan talak dan di sisi dijangkakan terhasil talak sepertimana 
dikatakan kepada yang dekat sampai : kamu sampai, dan kepada orang sakit yang 
dijangkakan sembuh : kamu sihat, maka tersusun istithna pada seumpamanya.  
 

فَِة  )أَْي ااّطََلِ  قٌَِاً ا َعلَى اْاِعتِْ   (َوٌَِصحُّ تَْعِلٌقُ ُ  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااثّاِاِث َوهَُو ااتّْعِلٌُ   ِقَْوِاِ    ،( ِااّصِ
أَْنِت َطاِاٌ   ًِ َشْهِل َكذَا أَْو  ًِ غُّلتِِ  أَْو  ًِ َلأِْ ِ  أَْو  ًِ أَّوِاِ  َوقََي :  َِإذَا قَاَ  اََها .  َتَْطلُُ  ِعْندَ ُوُ وِدَها

ٌْلَِة اْْلَْواَى ِ ْن ُ، أَْو  أَْنِت َطاِاٌ   ًِ نََهاِل َشْهِل َكذَا أَْو أَّوِ  ٌَْوٍي ِ ْن ُ  َتَْطلُُ   ِأَّوِ  : ااّطََلُ  َ َي أَّوِ  ُ ْزٍء ِ ْ  االّ
أَْنِت َطاِاٌ   ًِ آِ ِل َشْهِل َكذَا أَْو َ ْلِ ِ   َتَْطلُُ   ِ ِ ِل ُ ْزٍء ِ ْ  ااّشْهِل، إْ  َعلَّ   ِأَّوِ  آِ ِلِه :  َْ ِل ٌَْوٍي ِ ْن ُ، أَْو 

َواَْو َعلَّ   ِ ِ ِل أَّوِاِ  َطلُقَْت  ِ ِ ِل اْاٌَْوِي اْْلَّوِ  ِ ْن ُ، ِْلَنّ ُ آِ ُل . َطلُقَْت  ِأَّوِ  اْاٌَْوِي اْْلَِ ٌِل ِ ْن ُ، ِْلَنّ ُ أَّوُ  آِ ِلهِ 
 أَّوِاِ ، 

1981. Kemudian dia masuk pada bahagian ketiga iaitu ta‟lik dengan katanya : 
(sah menta‟likkannya) iaitu talak kerana kias di atas memerdekakan hamba (dengan 
sifat) maka dia tertalak di sisi ujudnya. Maka apabila suami kata kepada isterinya : 
kamu tertalak pada bulan sekian atau pada ghurrahnya115 atau pada kepalanya atau 
pada awalnya, jatuh talak beserta juzuk yang awal daripada malam yang pertama 
darinya, atau : kamu tertalak pada siang bulan sekian atau awal hari darinya, maka dia 
tertalak dengan awal fajar siang darinya, atau : kamu tertalak pada akhir bulan sekian116 
maka dia tertalak dengan akhir juzuk daripada bulan itu. Kalau dia menta‟likkan dengan 
akhir hari awalnya tertalak dia dengan akhir siang hari pertama darinya, kerana ia akhir 
hari pertamanya. 
 

 .َواَْو َعلَّ   ِاْنتَِصاِف ااّشْهِل َطلُقَْت  ِ ُُلوِب َشْ ِس اْاَ اِ َس َعَشَل َوإِْ  نَقََا ااّشْهُل، ِْلَنّ ُ اْاَ ْفُهوُي ِ ْ  ذَِاكَ 
َواَْو َعلَّ   ِنِْصِف نِْصِفِ  اْْلَّوِ  َطلُقَْت  ِطُلُوعِ  َْ ِل ااثّاِ ِ ، ِْلَّ  نِْصَف نِْصِفِ  َ ْ ُي اٌََاٍ  َونِْصٌف َوَ ْ عَةُ أٌَّاٍي 
ٌْلٍَة  ِنِْصِف ٌَْوٍي َوٌُْ عَُ  ثََ انًِ اٌََاٍ  َوَ ْ عَةُ أٌَّاٍي نِْصفًا َوَ ْ ُي اٌََاٍ   ٌُْ  َ ا ُِ  اانَّهاِل  ٌَُقَا َُ  نِْصُف اَ َونِْصٌف، َواالّ

. َوثََ انٌَِةُ أٌَّاٍي نِْصفًا
1982. Kalau dia ta‟likkan dengan masuk setengah bulan itu dia tertalak dengan 
tenggelam matahari hari kelima belas sekalipun bulan itu kurang, kerana ia yang 
difaham dari demikian itu. Kalau dia menta‟likkan dengan setengah setengahnya yang 
pertama dia tertalak dengan terbit fajar hari kelapan, kerana setengah setengahnya 
adalah tujuh malam dan setengah dan tujuh siang dan setengah, dan malam itu 
mendului siang maka disetentangkan setengah malam dengan setengah siang dan 
dijadikan lapan malam dan tujuh siang sebagai setengah, dan tujuh malam dan lapan 
siang sebagai setengah.  
 

ًٌَْل، إْذ كُ ٌّ ِ ْنُهَ ا ِع َاَلةٌ  ٌِْ  َواانَّهاِل َطلُقَْت  ِاْا ُُلوِب إْ  َعلَّ  نََهاًلا َو ِاْافَْ ِل إْ  َعلَّ  اَ ٌَْ  االّ َواَْو َعلَّ   َِ ا  َ
 ِ ٌْ ٌَْ  ااّزَ انَ ٌِْ  َوُ ْزٍء ِ ْ  اانَّهاِل، إْذ ََل  َاِصَ   َ  .َعْ  َ ْ ُ وعِ ُ ْزٍء ِ ْ  االّ

1983. Kalau suami menta‟likkan dengan apa yang di antara malam dan siang 
tertalak isteri dengan ghurub matahari jika dia menta‟likkan dengan siang, dan dengan 
fajar jika dia menta‟likkan dengan malam kerana setiap dari keduanya ibarat dari 
himpunan satu juzuk daripada malam dan satu juzuk daripada siang kerana tidak ada 
yang menceraikan di antara dua masa itu. 
 

                                                 
115

. ghurrah satu bulan itu tiga hari tiga malam pada setiap awal bulan. 
116

 .akhir bulan – ”سلخ الشهر“ .
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فَِة قَاَ   ًِ اْاَ ْطلَِب، َوقَْد اُْ تُْؤنَِس ِاَ َواِز تَْعِلٌِ  ااّطََلِ   ِااّشْلِط  (َوااّشْلِط  ): َوقَْواُ ُ  َ ْ ُلوٌل َعْطفًا َعلَى ااّصِ
ٌِْ  َوَ لَّي    .اْنتََهى. {اْاُ ْؤِ نُوَ  ِعْندَ شُُلوِطِهيْ } ِقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

1984. Katanya (dan syarat) dijarkan kerana „ataf ke atas “sifat”. Katanya 
didalam al Matlab : sungguhnya ia digemari kerana harus menta‟likkan talak dengan 
syarat dengan sabda nabi s.a.w.m “orang beriman itu di sisi syarat mereka”. Intaha. 
 

فَاِت  ًَ أُيُّ اْا َاِب نَْ ُو إْ  دََ ْلت اادّاَل  َأَْنِت َطاِا ٌ : َوأَدََواُت ااتّْعِلٌِ   ِااّشْلِط َوااّصِ  َوَ ْ   ِفَتْحِ اْاِ ٌِي ،إْ  َوِه
ًَ َطاِاٌ ، َوإِذَا َوَ تَى َوَ تَى َ ا  ِِزٌَادَِة َ ا، َوكُلَّ ا نَْ ُو كُلَّ ا دََ لَْت اادّاَل َواِ دَةٌ  َكَ ْ  دََ لَْت ِ ْ  نَِ ائًِ اادّاَل  َِه

ًَ َطاِاٌ ، َوأَيُّ َكأَّيِ َوْقٍت دََ ْلت اادّاَل  َأَْنَت َطاِا ٌ   .ِ ْ  نَِ ائًِ  َِه

1985. Alat-alat untuk menta‟likkan talak dengan syarat dan sifat adalah  

 “ ْن ِ” i.e jika, yang mana ia ibu bab ini, umpama “jika kamu masuk rumah itu maka 
kamu tertalak”,  

 dan “ َْمن” i.e siapa seperti “siapa dari kalangan isteri-isteri ku memasuki rumah itu 
maka dia tertalak”,  

 dan “إَا ِ” dan “َمتَى” dan “َمتَى َما” dengan tambahan “ما” i.e bila,  

 dan “يُلََّما” i.e setiap kali, umpama “setiap kali masuk rumah itu seorang dari isteri-
isteri aku maka dia tertalak”,  

 dan “ َّ َأ” i.e mana-mana, seperti mana-mana waktu kamu masuk rumah itu maka 
kamu tertalak.  
 

ًَ  َِ ْعنَى َ ا، َوَ ا ااّشْلِطٌّةُ  ٌِْ  َوَ ْهَ ا َوِه  َوإِْذ َ ا َوأًٌَّا َ ا َكِلَ ةٌ، َوأٌَّاَ  ،َوِ ْ  اْْلَدََواِت إْذ َ ا َعلَى َلأْيِ ِ ٌ ََو
ٌْفََ ا ِالتّْعِلٌِ  َعلَى اْْلَْ َوا ِ  ٌَْف َوَك ٌْثَُ ا ِاتَْعِ ٌِي اْْلَْ ِكنَِة َوَك ٌَْ  َوَ  ًَ َكَ تَى  ًِ تَْعِ ٌِي اْْلَْزَ اِ ، َوأَ   .َوِه

1986. Daripada adat-adatnya adalah “  i.e bila-bila di atas pendapat ”ِ إْ َما
Sibawaih, dan “َمْهَما” yang ianya dengan makna “َما”, dan “َما” syarat dan “  ”أَيًّاَما“ dan ”ِ إْ َما
satu kalimah117, dan “ َأَيَّان” yang mana ia seperti “َمتَى” i.e bila-bila pada meratai masa-
masa dan “ َأَْين” dan “ْيثَُما َ” i.e dimana-mana untuk meratai tempat-tempat dan “ ََيْيف” dan 
  .i.e bagaimana cara untuk menta‟likkan di atas keadaan-keadaan ”َيْيفََما“
 

ِ أَّ  ااتّْعِلٌَ  ٌَكُوُ   ََِل  ًِ  َلٍَد َعّي اْاعُْلُف  ٌَِها ًّ أَْنِت َطاِاٌ  ََل دََ ْلت :  َكقَْوِ  أَْهِ   َْ دَادَ ،َو ًِ  َتَاَو  اْا ََزاِا
ًٌْ ا  ِلَْو َكـ. اادّالَ   .أَْنِت َطاِاٌ  اَْو دََ ْلت اادّاَل، َكَ ا قَااَ ُ اْاَ اَوْلِديُّ : َوٌَكُوُ  ااتّْعِلٌُ  أَ

1987. Didalam fatawa Ghazali bahawa mentalikkan itu adalah dengan “ َإ” i.e 
jangan pada tempat yang umum „uruf padanya seperti kata penduduk Baghdad “kamu 
tertalak jangan kamu masukki rumah itu”, dan adalah ta‟lik juga dengan “ ْلَو” i.e kalau 
seperti “kamu tertalak kalau kamu masuki rumah itu” sepertimana dikatakan Mawardi. 
 

ٌِْ  َوََل تََلاِ ًٌا إْ  َعلَّ   ُِ ثْ ٍَت َكاادُُّ وِ   ًِ  َوَهِذِه اْْلَدََواُت ََل تَْقتَِ ٌَ  اْاُوقُوَع  ِاْاَوْ يِ  َْوًلا  ًِ اْاُ عَلِّ  َعلَ
ٌِْل ُ ْليٍ  أَّ ا  ٌِِ   َِإنَّها تُِفٌدُ اْافَْوِلٌّةَ  ًِ  َْعِض ِصٌَِ ِ  َكِإْ  َوإِذَا، َكِإْ  ُصْ ت أَْو إذَا َ ِ ْنت ِاً أَْافًا  َأَْنِت . َغ
 .أَْنِت َطاِاٌ  إْ  أَْو إذَا ِشئْت:  َوَكذَا تُِفٌدُ اْافَْوَل  ًِ ااتّْعِلٌِ   ِاْاَ ِشٌئَِة نَْ ُو .َطاِا ٌ 

1988. Alat-alat ini dengan hantarannya tidak menuntut jatuh di atas jalan segera 
pada yang dita‟likkan di atasnya dan tidak di atas jalan berlambatan jika dia 
menta‟likkan dengan suatu yang muthbat seperti “masuk” pada selain tebus talak. 
Adapun pada khulu‟ maka ia memberi faedah segera pada sebahagian sighahnya 
seperti “jika” dan “bila” seperti “jika kamu puasa atau apabila kamu menjamin bagi aku 
seribu maka kamu tertalak. Begitu juga ia memberi faedah segera pada ta‟lik dengan 
kehendak umpama “kamu tertalak jika atau apabila kamu hendak”. 
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. kata Bajirimi : “إر ها” dan “أيا ها” mubtada dan katanya “kalimah” khabar.  
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ٌِْل نِْ ٌَاٍ  َوََل إْكَلاٍه اْنَ لّْت  ٌِْ ،  َْ  إذَا ُوِ دَ َ ّلةً َواِ دَةً  ًِ َغ َوََل تَْقتَِ ً َهِذِه اْْلَدََواُت تَْكَلاًلا  ًِ اْاُ عَلِّ  َعلَ
ِّْل ُوُ ودَُها ثَانًٌِا إَّل  ًِ كُلَّ ا،  َِإّ  ااتّْعِلٌَ   َِها ٌُِفٌدُ ااتّْكَلالَ   َلَْو قَاَ  َ ْ  اَ ُ َع ٌِدٌ َوتَْ تَ ُ أَْل َُي . اْاٌَِ ٌُ ، َواَْي ٌَُؤث

ٌِْ   َعَْ دَاِ  أَْو ثَََلثًا  َثَََلثَةٌ أَْو أَْل َعَةً  َأَْل َعَةٌ، َوَطلَّ  أَْل َعًا  نِْ َوٍة إْ  َطلّْقُت َواِ دَةً  َعَْ دٌ ِ ْ  َع ٌِِدي ، أَْو ثِْنتَ ُ لٌّ
ِّ ًا َعتَُ  َعَشَلةٌ، َواِ دٌ  َِطََلِ  اْْلُواَى َواثْنَاِ   َِطََلِ  ااثّانٌَِِة َوثَََلثَةٌ  َِطََلِ  ااثّاِاثَِة َوأَْل َعَةٌ  َِطََلِ   َ عًا أَْو ُ َلت

.  َوَ ْ ُ وعُ ذَِاَك َعَشَلةٌ . ااّلا ِعَةِ 
1989. Adat-adat ini tidak menuntut ulangan pada apa yang dita‟likkan di atasnya 
bahkan apabila ia didapati sekali pada selain lupa dan paksaan terungkailah sumpah 
itu, dan tidak berkesan ujudnya kali kedua melainkan pada “setiap kali”. Maka ta‟lik 
dengannya berfaedah ulangan. Maka kalau orang yang punya hamba dan ada 
dibawahnya empat isteri berkata : jika aku talakkan seorang maka seorang dari hamba-
hamba ku merdeka, atau dua orang maka dua hamba, atau tiga orang maka tiga hamba 
atau empat orang maka empat hamba, dan dia mentalakkan empat isterinya serentak 
atau berturutan merdeka sepuluh orang, seorang dengan talak pertama, dua orang 
dengan talak kedua, tiga orang dengan talak ketiga dan empat orang dengan talak 
keempat. Himpunan demikian itu sepuluh. 
 

ٌِْ  َوثَََلثَةً  ٌِْ  َ ّلتَ َواَْو َعلَّ   ِكُلَّ ا  ََ ْ َ ةَ َعَشَل، ِْلَنَّها تَْقتَِ ً ااتّْكَلاَل َكَ ا َ ّل، ِْلَّ   ٌَِها أَْل َعَةَ آَ اٍد َواثْنَ
ٌِْ ، علًَوأَْل َعَةً،  ٌََْعتُِ  َواِ دٌ  َِطََلِ  اْْلُواَى، َوثَََلٌث  َِطََلِ  ااثّانٌَِِة ِْلَنّ ُ َصدََ   ِه َطََلُ  َواِ دٍَة َوَطََلُ  ثِْنتَ

  ٌِْ ٌِْ  َطََلُ  َواِ دٍَة َوَطََلُ  ثَََلٌث، َوَ ْ عَةٌ  َِطََلِ  ااّلا ِعَِة ِْلَنّ ُ َصدََ  َعلَ َوأَْل َعَةٌ  َِطََلِ  ااثّاِاثَِة ِْلَنّ ُ َصدََ  َعلَ
ٌِْ  َوَطََلُ  أَْل َعَةٍ  ٌِْل اْْلُواٌََ ٌِْ  َغ . َوَ ْ ُ وعُ ذَِاَك َ ْ َ ةَ َعَشلَ . َطََلُ  َواِ دٍَة َوَطََلُ  ثِْنتَ

1990. Kalau dia menta‟likkan dengan “setiap kali maka lima belas orang hamba 
kerana ia menuntut berulangan sepertimana telah lalu, kerana padanya ada empat satu-
satu dan dua dua kali dan tiga dan empat118, maka merdeka seorang hamba dengan 
talak pertama, dan merdeka tiga hamba dengan talak yang kedua kerana terbenar di 
atasnya119 oleh talak seorang isteri dan talak dua orang isteri, dan merdeka empat 
hamba dengan talak ketiga kerana terbenar di atasnya oleh talak seorang dan talak tiga 
orang, dan merdeka tujuh hamba dengan talak keempat kerana terbenar di atasnya 
oleh talak seorang dan talak dua orang selain dua orang yang pertama dan talak empat 
orang. Himpunan demikan itu lima belas.  
 

 َْعدَ ُوُ وِدِه ِاقَْوِاِ   (قَْ َ  اانَِّكاحِ  )اْاُ عَلُّ   (َوََل ٌَقَُي ااّطََلُ   ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي ااّلا ِيِ َوهَُو اْاَ َ  ُّ  ِقَْوِاِ  
ٌِْ  َوَ لَّي  ِّْلِ ِذيُّ . {ََل َطََلَ  إَّل  َْعدَ نَِكاحٍ  }: َصلّى اّاُ َعلَ . َصّ َ  ُ اات

1991. Kemudian dia masuk pada bahagian keempat iaitu tempat dengan 
katanya (tidak jatuh talak) yang dita‟likkan (sebelum nikah) selepas ujudnya kerana 
sabda nabi s.a.w.m “tidak ada talak melainkan selepas nikah”. Mengesahkannya 
Turmizi. 
 

 اْْلَّوُ  . ِتَْنِ ٌٍز َوََل تَْعِلٌ ٍ  (َوأَْل ٌَي ََل ٌَقَُي َطََلقُُهْي  ): ثُّي َشَلَع  ًِ اْاِقْ ِي اْاَ اِ ِس َوهَُو شُُلوطُ اْاُ َطلِِّ   ِقَْوِاِ  
(  ًُّ ٌِْ  َوَ لَّي  (اانّائُِي  )ااثّاِاُث  (اْاَ ْ نُوُ ، َو  )َوااثّانًِ  (ااّص ِ  :ُل َِي اْاقَلَُي َعْ  ثَََلثٍ  }: ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ

ٌِْقظَ  ِ َ تّى ٌَْ لَُغ َوَعْ  اْاَ ْ نُوِ  َ تّى ٌُِفٌَ  َوَعْ  اانّائِِي َ تّى ٌَْ تَ ًّ ٌُْلهُ . {َعْ  ااّص ِ ٌُْث  .َصّ َ  ُ أَ ُو دَاُود َوَغ َوَ 
 .اْلتَفََي َعْنُهْي اْاقَلَُي  ََطَ  تََصلُّ ُُهيْ 

1992. Kemudian dia masuk pada bahagian kelima iaitu syarat-syarat orang yang 
mentalakkan dengan katanya (empat tidak jatuh talak mereka) dengan dia meluluskan 
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ةًب َواِا َةًب َوِ  َةَ اِْلَْ  َعَِة َك َِلكَ  . ااٍت َوِ  َةَ اِا ْ َْيِ  َمرَّ َْيِ  َوِ  َةَ اللََّ  َِة َمرَّ  ِِلَ َّ فِيَ   ِ  َةَ اْلَ اِا َِة أَْ  ََع َمرَّ
119

. iaitu terbenar diatas talak yang kedua...  
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dan tidak dengan menta‟likkan. Pertamanya (kanak-kanak) keduanya (orang gila dan) 
ketiganya (orang tidur) kerana sabda nabi s.a.w.m “diangkatkan pena dari tiga : dari 
kanak-kanak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia siuman dan dari orang 
tidur hingga dia sedar”. Mengesahkannya Abu Daud dan selainnya. Sekira-kira 
terangkat pena dari mereka batal tasarruf mereka. 
 

نَعَْي اَْو َطَلأَ اْاُ نُوُ  ِ ْ   ُْكٍل تَعَدّ   ِِ  َصّح تََصلُّ ُ ُ، ِْلَنّ ُ اَْو َطلَّ   ًِ َهذَا اْاُ نُوِ  َوقََي َطََلقُ ُ َعلَى اْاَ ْذَهِب 
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ َعْن ُ َكَ ا قَااَ ُ  ًِ ااّلْوَ ةِ  ِ َلِ  ًّ َواْاُ  َْلَ ُي َواْاَ ْعتُوهُ َوهَُو  .اْاَ ْنُصوِا  ًِ كُتُِب ااّشا ِِع

َ احِ َكاْاَ ْ نُو ِ    .اانّاقُِا اْاعَْقِ  َكَ ا  ًِ ااّصِ
1993. Na‟am, kalau mendatang gila kerana mabuk yang dia melampau 
dengannya sah tasarrufnya kerana kalau dia mentalakkan pada gila ini jatuh talaknya di 
atas mazhab yang dinaskan didalam kitab-kitab Syafi‟e radhiallahu anhu sepertimana 
Nawawi katakan didalam Raudhah. Orang yang sakit otak dan orang yang kurang akal 
seperti orang gila. 
 

ًَ اّاُ تَعَااَى ، ِفَتْحِ ااّلاِء َعلَى َطََلِ  َزْوَ تِ ِ  (اْاُ ْكَلهُ  )ااّلا ُِي  (َو  )  ََل ٌَقَُي َطََلقُ ُ، ِ ََل ًا ِْلَ ًِ َ نٌِفَةَ َلِ 
ٌِْ  َوَ لَّي  ٌِْ   }: َعْن ُ، ِاقَْوِاِ  َصلّى اّاُ َعلَ ََل  }: ، َوِاَ  َِل {ُل َِي َعْ  أُّ تًِ اْاَ َطأُ َواانِّْ ٌَاُ  َوَ ا اُْ تُْكِلهُوا َعلَ

. َلَواهُ أَ ُو دَاُود َواْاَ اِكُي َوَصّ َح إْ نَادَهُ َعلَى َشْلِط ُ ْ ِليٍ . أَْي إْكَلاهٍ  {َطََلَ   ًِ إْغََلٍ  
1994. Keempatnya (orang yang dipaksa) di atas mentalakkan isterinya, tidak 
jatuh talaknya, bersalahan Abu Hanifah r.a kerana sabda nabi s.a.w.m “diangkatkan dari 
umat ku kesilapan dan lupa dan apa yang mereka dipaksa di atasnya” dan kerana 
khabar “tidak ada talak pada ighlaq” iaitu paksaan. Meriwayatkannya Abu Daud dan 
Hakim dan dia mengesahkan isnadnya di atas syarat Muslim. 
 

 َِإْ  َظَهَل ِ ْ  اْاُ ْكَلِه قَِلٌنَةُ اْ تٌَِاٍل ِ ْن ُ ِالّطََلِ  َكأَْ  أُْكِلَه َعلَى ثَََلِث َطْلقَاٍت  ََطلَّ  َواِ دَةً أَْو َعلَى َطََلٍ  
َوِل َوقََي ااّطََلُ   ًِ اْاَ ِ ٌيِ، ِْلَّ  ُ َ ااَفَتَ ُ  َصِلٌحٍ  ََكنّى َونََو  أَْو َعلَى تَْعِلٌٍ   َنَّ َز أَْو  ِاْاعَْكِس ِاَهِذِه ااصُّ

 .تُْشِعُل  ِاْ تٌَِاِلِه  ٌَِ ا أَتَى  ِ ِ 

1995. Maka jika zahir dari orang yang dipaksa itu karenah pilihan dari dirinya 
untuk talak seperti bahawa dia dipaksa di atas talak tiga maka dia mentalakkan satu 
atau di atas talak yang jelas maka dia membuat kinayah dan berniat atau di atas 
menta‟likkan maka dia meluluskan atau dengan „akas rupa-rupa masaalah ini, jatuh 
talak pada semuanya kerana tidak menurutinya akan paksaan itu memahamkan 
pilihannya pada apa yang dia datangkan. 
 

ْكَلاِه قُْدَلةُ اْاُ ْكِلِه  َِكْ ِل ااّلاِء َعلَى تَْ ِقٌِ  َ ا َهدّدَ  ِِ  اْاُ ْكَلَه  ِفَتِْ َها تَْهِدٌدًا َعاِ ًَل ظُْلً ا  َوَشْلطُ ُ ُصوِ  اإْلِ
ٌِْلِه، َوَظنُّ ُ ، ِِوََلٌٍَة أَْو تَ َلُّبٍ  ٌِْلِه َكاْ تِ َاثٍَة  ِ َ  َوَعْ ُز اْاُ ْكَلِه  ِفَتْحِ ااّلاِء َعْ  دَْ يِ اْاُ ْكِلِه  َِكْ ِلَها  َِهَلٍب أَْو َغ

ٌِْ  َ قَّ   ِْعَ  َ ا َ ّو َ ُ  ِِ ، ِْلَنّ ُ ََل ٌَتََ قُّ  اْاعَْ ُز إَّل  َِهِذِه اْْلُُ وِل ااثََّلثَةِ   .أَنّ ُ إْ  اْ تَنََي ِ ْ   ِْعِ  َ ا أُْكِلَه َعلَ

1996. Syarat terhasil paksaan adalah kuasa yang memaksa di atas 
menyungguhkan apa yang dia ancam dengannya akan orang yang dipaksa sebagai 
ancaman yang tak bertempoh di atas jalan zalim dengan kekuasaan atau samseng, dan 
lemah yang dipaksa dari menolak yang memaksa dengan lari atau selainnya seperti 
meminta tolong dari orang lain, dan sangkaannya bahawa jika dia enggan dari 
melakukan apa yang dia dipaksa di atasnya orang yang memaksa akan 
menyungguhkan apa yang dia takuti dengannya, kerana tidak terpasti lemah melainkan 
dengan perkara-perkara yang tiga ini.  
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ًُّ اْاِقَصاِا ِاْلَ انًِ :  ََ َلَا  ِعَاِ ًَل َ ا اَْو قَاَ   ٌَْس  ِِإْكَلاٍه، َو ِظُْلً ا َ ا اَْو قَاَ  َوِا َطلِّْ  : َْلَْقتُلَنّك َغدًا،  َلَ
 .َزْوَ تَك َوإَِّل اْقتََصْصُت ِ ْنك، اَْي ٌَكُْ  إْكَلاًها

1997. Maka keluar dengan “tak bertempoh” oleh keadaan kalau dia kata : aku 
akan bunuh kamu esok, maka ia bukannya paksaan, dan dengan “di atas jalan zalim” 
keadaan kalau wali qisas berkata kepada penjenayah : talakkan isteri kamu jika tidak 
aku ambil qisas dari kamu, ianya bukanlah paksaan. 
 

ْكَلاهُ  ِتَْ ِوٌٍف  َِ ْلٍب َشِدٌٍد أَْو َ ْ ٍس َطِوٌٍ  أَْو إتََْلِف َ اٍ  أَْو نَْ ِو ذَِاَك ِ ّ ا ٌُْؤثُِل اْاعَاقُِ  ِْلَْ ِلِ   َوٌَْ ُصُ  اإْلِ
 ِ ٌْ ْقدَاَي َعلَى َ ا أُْكِلَه َعلَ  .اإْلِ

1998. Terhasil paksaan itu dengan menakutkan dengan pukul yang kuat atau 
penjara yang lama atau pembinsaan harta atau umpama demikian itu daripada apa 
yang kerananya seorang berakal memilih untuk maju ke atas apa yang dia dipaksa di 
atasnya. 
 

ُء إْكَلاًها  ًِ َشْ ٍا دُوَ  آَ َل  ًْ ٌَْها  َقَْد ٌَكُوُ  ااّش ْكَلاهُ  ِاْ تََِلِف اْْلَْشَ اِا َواْْلَْ  َاِب اْاُ ْكَلِه َعلَ َوٌَْ تَِلُف اإْلِ
ْكَلاهُ  ِِإتََْلِف َ اٍ  ََل ٌَِ ٌُ  َعلَى اْاُ ْكَلِه  ِفَتْحِ ااّلاِء َكَ ْ َ ِة دََلاِهَي  ًِ َ ّ ِ اْاُ وِ ِل  َو ًِ َ  ٍَب دُوَ  آَ َل،  َاإْلِ
ٌِْ ، َواْاَ ْ ُس  ًِ  ْنَ اَ  ٌَتََ ّ لُ ُ َوََل ٌَُطلُِّ   ِِ ََلِف اْاَ اِ  ااِّذي ٌَِ ٌُ  َعلَ ٌَْس  ِِإْكَلاٍه َعلَى ااّطََلِ ، ِْلَّ  اإْلِ اَ

، َوااّ ْلُب اْاٌَِ ٌُل  ًِ أَْهِ  اْاُ ُلوآِت إْكَلاهٌ  ًُّ  .اْاَوِ ٌِ  إْكَلاهٌ َوإِْ  قَّ  َكَ ا قَااَ ُ اْْلَْذَلِع

1999. Berlainan paksaan dengan berlainan individu-individu dan sebab-sebab 
yang dipaksa di atasnya. Maka terkadang suatu perkara itu paksaan pada seorang tidak 
orang yang lain dan pada satu sebab tidak sebab yang lain. Maka paksaan dengan 
pembinasaan harta yang tidak menyempitkan orang yang dipaksa seperti lima belas 
dirham pada hak orang kaya bukannya paksaan di atas talak, kerana manusia 
menanggungnya dan tidak mentalakkan, bersalahan harta yang menyempitkannya. 
Penjara pada orang bangsawan adalah paksaan sekalipun sedikit sepertimana dikataan 
Azrai‟e. Pukul yang sedikit pada orang yang bermaruah adalah paksaan.  
 

ٌِْد َطََلِ  َزْوَ تِِ   ٌَِ ا تَقَدَّي َ ا إذَا أَْكَلَه ُ َعلَى َطََلِ  َزْوَ ِة نَْفِ ِ ،  ِأَْ  قَاَ  اَ ُ  َطلِّْ  َزْوَ تًِ َوإَِّل : َوَ َلَا  ِقَ
ْذِ  َكَ ا قَااَ ُ  ًِ ااّلْوَ ةِ ،قَتَْلتُك  .  ََطلّقََها َوقََي َعلَى ااّصِ ٌحِ، ِْلَنّ ُ أَْ لَُغ  ًِ اإْلِ

2000. Keluar dengan kait „talak isterinya” pada apa yang telah lalu oleh keadaan 
apabila dia memaksanya di atas mentalakkan isteri dirinya dengan bahawa dia kata 
kepadanya : talakkan isteri aku jika tidak aku bunuh kamu, maka dia mentalakkannya 
jatuh ia di atas yang sahih, kerana ia lebih mendalam pada izin sepertimana dikatakan 
didalam Raudhah. 
 

اَْو قَاَ  ِاَزْوَ تِِ  إْ  َطلّْقتُك  َأَْنِت َطاِاٌ  قَْ لَ ُ ثَََلثًا  ََطلّقََها َطْلقَةً أَْو أَْكثََل َوقََي اْاُ نَّ ُز  َقَْط َوََل ٌَقَُي َ عَ ُ : تَتِّ ةٌ 
ٌء، ِْلَنّ ُ اَْو َوقََي اْاُ نَّ ُز اََوقََي اْاُ عَلُّ  قَْ لَ ُ  ُِ ْكِي ااتّْعِلٌِ ، : َوقٌَِ  . اْاُ عَلُّ  ِاِزٌَادَتِِ  َعلَى اْاَ ْ لُوكِ  ًْ ََل ٌَقَُي َش

 .َواَْو َوقََي اْاُ عَلُّ  اَْي ٌَقَْي اْاُ نَّ ُز، َوإِذَا اَْي ٌَقَْي اْاُ نَّ ُز اَْي ٌَقَْي اْاُ عَلّ ُ 

2001. Tatimmah. Kalau dia kata kepada isterinya : jika aku talakkan kamu maka 
kamu tertalak sebelumnya tiga talak, maka dia mentalakkannya satu talak atau lebih 
jatuh yang lulus itu sahaja dan tidak jatuh bersamanya yang dita‟likkan kerana lebihnya 
di atas apa yang dia miliki. Dikatakan : tidak jatuh sesuatu kerana kalau jatuh yang lulus 
itu nescaya jatuh yang dita‟likkan sebelumnya dengan hukum ta‟lik, dan kalau jatuh 
yang di‟likkan itu tidak jatuh yang lulus itu, dan apabila tidak jatuh yang lulus itu tidak 
jatuh yang dita‟likkan.  
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ٌَْها َكثٌٌِل ِ ْ  اْْلَْصَ ابِ  ٌْجٍ َوَ َل  َعلَ ٌِْ ٌّةُ َ ْن ُو َةً َِلْ ِ   َُل َواْْلَّوُ  هَُو َ ا . َوَهِذِه اْاَ ْ أَاَةُ تَُ ّ ى اا َُّل
ٌَْ اِ  َوهَُو اْاُ ْعتََ دُ  ٌِ  . َصّ َ  ُ ااّش ٌُْخ ِعزُّ اادِّ َوقَاَ  اْ ُ  ااّص ّاوِ . ََل ٌَُ وُز ااتّْقِلٌدُ  ًِ َعدَِي اْاُوقُوعِ : َوقَاَ  ااّش

ٌِْ   ٌَِها:  ٌْجٍ  َِليٌء ِ ّ ا نُِ َب إاَ  .َوِدْدت اَْو ُ ِ ٌَْت َهِذِه اْاَ ْ أَاَةُ َواْ ُ   َُل

2002. Ini masaalah dinamakan suraijiah, dibangsakan kepada Ibnu Suraij, dan 
berjalan di atasnya ramai ashab Syafi‟e. Yang pertama adalah yang ditashihkan dua 
syeikh yang mana ia yang muktamad. Kata syeikh Izzuddin : tidak harus taqlid pada 
tidak jatuhnya. Kata Ibnu Shabbagh : aku suka kalau masaalah ini dihapuskan dan Ibnu 
Suraij bebas dari apa yang dibangsakan dia kepadanya pada masaalah ini. 
 

ٌِْ  أَْو َشْلًعا َكنَْ خِ  دّ ٌَْ  ااّ ِ َواَْو َعلَّ  ااّطََلَ   ُِ ْ تَِ ٌٍ  عُْل ًا َكُصعُوِد ااّ َ اِء َوااّطٌََلاِ  أَْو َعْقًَل َكاْاَ ْ يِ  َ
ْز ااّطََلَ ، َوإِنَّ ا َعلّقَ ُ َعلَى ِصفٍَة اَْي تُوَ دْ  َواْاٌَِ ٌُ   ٌَِ ا ذُِكَل ُ ْنعَِقدَةٌ  .َصْوِي َلَ َ اَ  اَْي تَْطلُْ ، ِْلَنّ ُ اَْي ٌُنَّ ِ

 .َ تّى ٌَْ نََث  َِها اْاُ عَلُِّ  َعلَى اْاَ ِلفِ 

2003. Kalau dia menta‟likkan talak dengan perkara mustahil pada „uruf seperti 
naik kelangit dan terbang atau pada akal seperti himpun di antara dua yang 
bertentangan atau pada syara‟ seperti dinasakhkan puasa ramadhan tidak tertalak 
isterinya kerana dia tidak meluluskan talak, cuma dia menta‟likkannya di atas sifat yang 
tidak ujud. Sumpah pada apa yang disebutkan terjadi, hinggakan batal sumpah 
dengannya orang yang menta‟likkan di atas sumpahnya. 
 

ٌْدًا  َأَْنِت َطاِا ٌ : َواَْو قَاَ   ٌِْ ، ،ِاَزْوَ تِِ  إْ  َكلّْ ِت َز   ََكلَّ ْت َ ائًِطا َ ثًََل َوهَُو ٌَْ َ ُي اَْي ٌَْ نَْث  ًِ أََصّحِ اْاَوْ َه
 .ِْلَنَّها اَْي تَُكلِّْ  ُ 

2004. Kalau dia kata kepada isterinya : jika kamu bercakap dengan Zaid maka 
kamu tertalak, maka dia bercakap dengan pagar sebagai contoh dan Zaid mendengar, 
tidak batal sumpah dia pada yang paling sahih dari dua wajah, kerana isteri itu tidak 
bercakap dengannya.  
 

فَةِ : َواَْو قَاَ  اََها   َِإْ  قَاَ  . إْ  َكلّْ ِت َلُ ًَل  َأَْنِت َطاِاٌ ،  ََكلَّ ْت أَ َاَها أَْو أََ دًا ِ ْ  َ َ اِلِ َها َطلُقَْت ِاُوُ وِد ااّصِ
 .قََصْدُت َ ْنعََها ِ ْ  ُ َكااََ ِة اْْلََ انِِب قُ َِ  ِ ْن ُ، ِْلَنّ ُ ااّظاِهلُ : 

2005. Kalau dia kata kepada isterinya : jika kamu bercakap dengan lelaki maka 
kamu tertalak, maka dia bercakap dengan bapanya atau seorang dari mahram-
mahramnya tertalak dia kerana ujud sifat itu. Maka jika dia berkata : aku bertujuan 
menegahnya dari bercakap dengan lelaki ajnabi, diterima katanya kerana ia yang zahir. 
 

َو ُُلوعُ ااّطََلِ  ََل تَْنَ ِصُل، َو ًِ َهذَا اْاقَْدِل ِكفَاٌَةٌ ِاَ ْ  َو ّقَ ُ  ُ ِاَهذَا اْاُ ْ تََصِل ااِّذي َعّي نَْفعُ ُ  ًِ اْاُوُ وِد، 
ٌْ َ .َونَفََي اّاُ تَعَااَى  ِِ  َوَلِ َي ُ َؤاِّفَ ُ َوَشاِلِ ٌ ِ   . آِ 

2006. Cabangan-cabangan talak tidak terhad, dan kadar ini cukup bagi orang 
yang Allah taufikkan kepada mukhtasar ini yang rata manfaatnya pada yang ujud. Moga 
Allah taala memberi manfaat dengannya dan mengasihi pengarangnya dan dua 
pensyarahnya. Amin. 
 

ًَ اُ َةً . ،  ِفَتْحِ ااّلاِء أَْ َصُح ِ ْ  َكْ ِلَها ِعْندَ اْاَ ْوَهِلّيِ َواْاَكْ ُل أَْكثَُل ِعْندَ اْْلَْزَهِلّيِ  ًِ ااّلْ عَةِ :  َْصٌ   َوِه
ٌِْل  َائٍِ   ًِ اْاِعدِّة َعلَى َوْ ٍ  َ ْ ُصوٍا َكَ ا  ُ وعِ، َوَشْلًعا َلدُّ اْاَ ْلأَِة إاَى اانَِّكاحِ ِ ْ  َطََلٍ  َغ اْاَ ّلةُ ِ ْ  االُّ

. ٌُْؤَ ذُ ِ ّ ا َ ٌَأْتًِ
2007. Fasal pada rujuk. “ ََرْجع” pada lughah adalah kali dari “ ُرُجْو” i.e kembali. 
Dan pada syara‟ : memulangkan perempuan kepada nikah dari talak yang tidak putus 
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selamanya didalam „iddah di atas wajah yang khusus sepertimana difaham dari apa 
yang akan datang. 
 

ْ َ اعِ قَْوا  تَعَااَى  ِهّ   ًِ ذَِاَك  }: َواْْلَْصُ   ٌَِها قَْ َ  اإْلِ إْ  أََلادُوا  }أَْي  ًِ اْاِعدِّة  {َو ُعُواَتُُهّ  أََ  ُّ  َِلدِّ
ٌِْ  َوَ لَّي  {إْصََلً ا  ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ، َوقَْواُ ُ َصلّى اّاُ َعلَ ًُّ َلِ  أَتَانًِ ِ ْ ِلٌُ  } : أَْي َلْ عَةً َكَ ا قَااَ ُ ااّشا ِِع
 .{َلاِ ْي َ ْفَصةَ  َِإنَّها َصّواَ ةٌ قَّواَ ةٌ َوإِنَّها َزْوَ تُك  ًِ اْاَ نِّة :  َقَاَ  

2008. Asal padanya sebelum ijmak firman Allah taala “dan suami-suami mereka 
itu lebih berhak memulangkan mereka pada demikian itu” iaitu pada „iddah “jika mereka 
hendak berbaik-baik” iaitu rujuk sepertimana dikatakan Syafi‟e r.a, dan sabda nabi 
s.a.w.m “datang Jibril kepada aku maka katanya : rujuklah Hafsah itu maka ia sangat 
kuat puasa dan mendirikan ibadat dan sungguhnya dia isteri kamu disyurga”. 
 

ْكِ  اْْلَّوِ  . َوأَّ ا ااّطََلُ   َُهَو َ  ٌَب ََل ُلْك ٌ . َ َ  ٌّ َوِصٌ َةٌ َوُ ْلتََ يٌ : أَْلَكانَُها ثَََلثَةٌ  َو َدَأَ اْاُ َصنُِّف  ِشُُلوِط االُّ
أَْ   )اْْلَّوُ  . ، َوتََلَك َ اِ ً ا َوَ اِدً ا َكَ ا َ تَْعِل ُ ُ (ااّلْ عَِة أَْل َعَةٌ  )ِصّ ِة  (َوشُُلوطُ  ): َوهَُو َ َ  ٌّ  ِقَْوِاِ  

ٌِْ   ًِ ااّلقٌِ ِ  (ٌَكُوَ  ااّطََلُ  دُوَ  ااثََّلِث  اَْي ٌَْ تَْوِف َعدَدَ : َواَْو قَاَ  َكَ ا  ًِ اْاِ ْنَهااِ .  ًِ اْاُ ّلِ َودُوَ  اثْنَ
ٌَْها. ااّطََلِ  اََشِ َ  ذَِاكَ   .أَّ ا إذَا اْ تَْو َى ذَِاَك  َِإنّ ُ ََل  ُْلَطةَ اَ ُ َعلَ

2009. Rukun-rukunnya tiga : tempat dan sighah dan yang dirujuk. Adapun talak 
maka ia sebab bukan rukun. Musannif mula dengan syarat-syarat rukun yang pertama 
iaitu tempat dengan katanya (syarat-syarat) sah (rujuk itu empat), dia meninggalkan 
yang kelima dan keenam sepertimana akan kamu tahu. Pertamanya (bahawa talak itu 
kurang dari tiga) pada yang merdeka dan kurang dari dua pada hamba. Kalau dia kata 
sepertimana didalam Minhaj : tidak dicukupkan bilangan talak nescaya ia meliputi 
demikian itu. Adapun apabila suami mencukupkan demikian itu maka tidak ada kuasa 
baginya di atas isterinya. 
 

ٌْنُونَتَِها. ( َْعدَ اادُُّ وِ   َِها  )ااّطََلُ   (أَْ  ٌَكُوَ   )ااثّانًِ  (َو  ) َوَكاْاَوْطِء .  َِإْ  َكاَ  قَْ لَ ُ  َََل َلْ عَةَ اَ ُ ِا َ
ِ اْاُ ْ تََليِ  ًّ  .اْ تِْدَ اُ  اْاَ نِ

2010. Keduanya : bahawa adalah talak itu (selepas setubuh dengannya). Maka 
jika ia sebelumnya maka tidak ada rujuk baginya kerana putusnya selama-lama. Seperti 
setubuh adalah memasukkan mani yang dihormati. 
 

ٌِْلَها (أَْ  ََل ٌَكُوَ  ااّطََلُ   ِِعَوٍض  )ااثّاِاُث  (َو  )  َِإْ  َكاَ  َعلَى ِعَوٍض  َََل َلْ عَةَ َكَ ا تَقَدَّي . ِ ْنَها أَْو ِ ْ  َغ
 .تَْوِ ٌُه ُ  ًِ اْاُ ْليِ 

2011. Ketiganya (bahawa talak itu tidak dengan bayaran) dari isteri atau dari 
selainnya. Maka jika ia di atas bayaran maka tidak ada rujuk sepertimana terdahulu 
ditumpukan pada khulu‟. 
 

 َِإذَا اْنقََ ْت  ََ ٌَأْتًِ  ًِ َكََلِي اْاُ َصنِِّف  ًِ اْافَْصِ  . (قَْ َ  اْنِقَ اِء اْاِعدِّة  )ااّلْ عَةُ  (أَْ  تَكُوَ   )ااّلا ُِي  (َو  )
 . َْعدَهُ، َ َي أَّ  َهذَا اْافَْصَ  َ اقِطٌ ِ ْ   َْعِض اانَُّ خِ 

2012. Keempatnya (bahawa adalah) rujuk itu (sebelum selesai iddah). Maka 
bila ia selesai maka akan datang pada kalam musannif pada fasal selepasnya, serta 
bahawa fasal ini gugur pada sebahagian naskhah-naskhah. 
 

 ِاْلِ ّ ِ ِاْلَ َلاِ يِ : َواْاَ اِ ُس 
   َلَْو أَْ لََ ْت اْاَكا َِلةُ َواْ تََ ّل َزْوُ َها َوَلاَ عََها  ًِ كُْفِلِه اَيْ .َكْوُ  اْاُ َطلّقَِة قَا ِلَةً

دّةُ تُنَا ٌِ  َوَكذَا . ٌَِصّح، أَْو اْلتَدّْت اْاُ ْ ِلَ ةُ اَْي تَِصّح ُ َلاَ عَتَُها  ًِ َ اِ  ِلدّتَِها، ِْلَّ  َ ْقُصودَ ااّلْ عَِة اْاِ  ُّ َوااّلِ
ٌِْ  إاَى ِدٌٍ  ٌَْ نَُي دََواَي اانَِّكاحِ . اَْو اْلتَدّ ااّزْوُا أَْو اْلتَدّا َ عًا  .َوَ ا ِطُ ذَِاَك اْنتِقَاُ  أََ ِد ااّزْوَ 
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2013. Kelimanya : keadaan perempuan yang ditalakkan boleh dihalalkan bagi 
yang merujuk. Maka kalau perempuan kafir memeluk islam dan suaminya berterusan 
kufur dan dia merujuknya pada kufurnya tidak sah ia, atau seorang muslimah murtad 
tidak sah merujuknya pada ketika riddahnya, kerana tujuan rujuk itu menghalalkan 
sedang riddah menafikannya. Begitu juga kalau suami murtad atau kedua mereka 
murtad bersama-masama. Dhabit demikian itu : perpindahan seorang dari dua suami 
isteri kepada ugama yang menegah kekal nikah. 
 

ٌِْ  َوأَْ َهَي ثُّي َلاَ َي أَْو َطلّقَُهَ ا َ ِ ٌعًا ثُّي َلاَ َي إْ دَاهَُ ا اَْي . َكْونَُها ُ عٌَّنَةً : َوااّ اِدُس   َلَْو َطلَّ  إْ دَ  َزْوَ تَ
ْ َهايِ  ْ َهاِي َكااّطََلِ  ِاَش َِهَها  ِاانَِّكاحِ، ََل ٌَِصحُّ َ َي اإْلِ ٌَْ ْت ااّلْ عَةُ  ًِ اْ تَِ اِ  اإْلِ َواَْو تَعٌَّنَْت . تَِصّح ااّلْ عَةُ إْذ اَ

ًٌْ ا  ًِ اْْلََصّحِ   .َونُِ ٌَْت اَْي تَِصّح َلْ عَتَُها أَ

2014. Keenam : keadaan yang dirujuk itu tertentu. Maka kalau dia mentalakkan 
seorang dari dua isterinya dan kesamaran, kemudian dia merujuk atau dia mentalakkan 
kedua-duanya sekali kemudian dia merujuk seorang dari mereka tidak sah rujuk itu 
kerana tidak ada rujuk pada ihtimal kesamaran sama seperti talak kerana kesamaannya 
dengan nikah, tidak sah ia serta kesamaran. Kalau dia tertentu dan dilupakan tidak sah 
merujuknya juga pada yang paling sahih. 
 

ٍء َوَشّك  ًِ ُ ُصوِاِ   ََلاَ َي ثُّي َعِلَي أَنّ ُ َكاَ  َ اِصًَل  َِفً ِصّ ِة ااّلْ عَِة : تَتِّ ةٌ  ًْ اَْو َعلَّ  َطََلقََها َعلَى َش
ٌُْخ اانَّوِوّيِ اْاَكَ اُ  َ َّلٌل  ًِ ُ ْ تََصِل اْا َْ ِل إنَّها تَِصحُّ . َوْ َها ِ  ُهَ ا َكَ ا قَااَ ُ َش  .أََص ُّ

2015. Tatimmah. Kalau seorang menta‟likkan talak isterinya di atas sesuatu dan 
dia syak pada terhasilnya maka dia merujuk kemudian dia tahu bahawa ianya telah 
terhasil maka pada sah rujuk itu dua wajah. Paling sahih dari keduanya sepertimana 
kata syeikh Nawawi kamal sallar didalam mukhtasar al Bahr bahawa ianya sah. 
 

ٌِْ  ِ  ُّ اْاُ َطلّقَةِ :  َْصٌ   ٌِْل ِعَوٍض ِ ْنَها، ُ ّلةً َكانَْت أَْو  (َوإِذَا َطلَّ  اْاُ لُّ اْ َلأَتَ ُ  ).  ًِ  ٌََاِ  َ ا ٌَتََوقُّف َعلَ َ ِ 
ٌِْ   )أََ ةً، َطْلقَةً  ، َوَكذَا اَْو  (َواِ دَةً أَْو ثِْنتَ  َْعدَ َوْطِؤَها َواَْو  ًِ اادُّ ُِل  ِنَاًء َعلَى أَنّ ُ ٌُوِ ُب اْاِعدّةَ َوهَُو اْْلََصحُّ

 .اْ تَْدَ لَْت َ اَءهُ اْاُ ْ تََلَي،  َِإّ  ااّلْ عَةَ تَثْ ُُت  ِِ  َعلَى اْاُ ْعتََ دِ 

2016. Fasal pada keterangan apa yang terhenti di atasnya menghalalkan 
perempuan yang ditalakkan. (Apabila seorang merdeka mentalakkan isterinya) 
tanpa bayaran darinya, merdeka isteri itu atau amah, talak (satu atau dua) selepas dia 
menyetubuhinya walaupun pada dubur kerana bina di atas bahawa ia mewajibkan 
„iddah yang mana ia yang paling sahih, begitu juga kalau isteri itu memasukkan airnya 
yang dihormati, maka sungguhnya sabit rujuk dengannya di atas yang muktamad. 
 

ٌِْل إْذنَِها َوإِْذِ  َ ٌِِّدَها  ( َلَ ُ ُ َلاَ عَتَُها  )  َ َلَْ َ  أََ لَُهّ   َََل  }: ، ِاقَْوِاِ  تَعَااَى(َ ا اَْي تَْنقَِض ِعدّتَُها  ) ِ َ
 .َواَْو َكاَ  َ  ُّ ااّلْ عَِة  َاقًٌِا اََ ا َكاَ  ٌُ َاُح اَُهّ  اانَِّكاحُ  {تَْعُ لُوهُّ  أَْ  ٌَْنِكْ َ  أَْزَواَ ُهّ  

2017. Maka boleh dia merujuknya) tanpa izinnya dan izin penghulunya (selama 
tidak terhabis iddahnya) kerana firman Allah taala “maka mereka sampai tempohan 
mereka maka janganlah kamu halang mereka dari mengahwini suami-suami yang 
mentalakkan mereka”. Kalaulah hak rujuk itu kekal nescaya tidak diharuskan nikah bagi 
mereka.  
 

ٌِْ  َ ا إذَا َ ااََط ااّلْ ِعٌّةَ ُ َ ااََطةَ اْْلَْزَوااِ  ََِل َوْطٍء،  َِإّ  اْاِعدّةَ ََل تَْنقَِ ً: تَْن ٌِ ٌ  َوََل َلْ عَةَ اَ ُ  َْعدَ . ٌَُلدُّ َعلَ
ٌِْهَ ا ِلٌ َ . اْْلَْقَلاِء أَْو اْْلَْشُهِل َكَ ا  ًِ ااّلْوَ ِة َواْاِ ْنَهااِ َوأَْصلَ َودََ َ   ًِ . َوإِْ  َ ااََف  ًِ ذَِاَك  َْعُض اْاُ تَأَّ ِ
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ٌَْ ْت  ًِ  َكََلِ ِ  َ ا إذَا ُوِطئَْت  ِشُْ َهٍة  ََ َ لَْت ثُّي َطلّقََها  َِإّ  اَ ُ ااّلْ عَةَ  ًِ ِعدِّة اْاَ ْ ِ  َعلَى اْْلََصّحِ َ َي أَنَّها اَ
 .ِعدّتِِ  َواَِكْ  اَْي تَْنقَِض ِعدّتَُها

2018. Tanbih. Didatangkan ke atasnya keadaan apabila seorang bergaul dengan 
perempuan raj‟ie sebagai pergaulan suami isteri tanpa setubuh, maka iddah tidak 
terhabis dan tidak ada rujuk baginya selepas beberapa kali suci atau selepas bulan-
bulan sepertimana didalam Raudhah dan Minhaj dan asal keduanya, sekalipun 
sebahagian ulamak mutakhir menyalahi pada demikian itu. Masuk pada kalamnya 
keadaan apabila seorang perempuan disetubuhi dengan syubhah maka dia hamil 
kemudian suaminya mentalakkannya maka boleh suami itu rujuk didalam iddah hamil itu 
di atas yang paling sahih serta bahawa dia bukannya didalam iddah suaminya itu, akan 
tetapi tidak terhabis iddahnya. 
 

ْكُ  ااثّانًِ اَِلْ تٌَِاُل َوأَْهِلٌّةُ اانَِّكاحِ  ِنَْفِ ِ ، َوإِْ  تََوقَّف َعلَى إْذٍ ،  َتَِصحُّ َلْ عَةُ  َوشُِلَط  ًِ اْاُ ْلتََ يِ َوهَُو االُّ
ُ  ُ  ِأَْ   ٌُْث، ٌَُزّوِ ٌِْ  َطََلُ  َلْ عٍَة َ  ِ َ ْ  ُ ّ  َوقَْد َوقََي َعلَ ًّ َ ْكَلاَ  َوَ ِفٌٍ  َوُ ْ ِلٍي، ََل َ ْ نُوٍ  َوُ ْكَلٍه َوِاَوِا

 ِ ٌْ . ٌَْ تَاَا إاَ
2019. Syarat orang yang merujuk iaitu rukun kedua adalah pilihan dan keahlian 
nikah dengan dirinya sendiri sekalipun ia terhenti di atas izin, maka sah rujuk orang 
mabuk dan safih dan muhrim, tidak yang gila dan yang dipaksa, dan sah ia bagi wali 
orang yang gila walhal jatuh di atasnya talak raji‟e sekira-kira dia boleh 
mengahwinkannya dengan bahawa dia perlu kepadanya. 
 

ْكُ  ااثّاِاُث اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِاْاُ َلاِد  ِ ِ  ٌ َِة َوهَُو االُّ َوذَِاَك إّ ا َصِلٌٌح . َو ًِ َ ْعنَاهُ َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ ا ِ . َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
ًّ َوَلَ ْعتُك َواْلتََ ْعتُك َوَلاَ ْعتُك َوأَْ َ ْكتُك ِاشُْهَلتَِها  ًِ ذَِاَك َوُوُلوِدَها  ًِ اْاِكتَاِب َواا ُّنِّة،  َوهَُو َلدَْدتُِك إاَ

َوإِّ ا ِكنَاٌَةً . َوَ ا َكاَ   ِاْاعََ ِ ٌِّة َوإِْ  أَْ َ َ  اْاعََل ٌِّةَ  َو ًِ َ ْعنَاَها َ ائُِل َ ا اُْشتُّ  ِ ْ  َ َصاِدِلَها َكأَْنِت ُ َلاَ عَةٌ،
 . َكتََزّوْ تُِك َونََكْ تُك

2020. Disyaratkan pada sighah iaitu rukun ketiga lafaz yang memahamkan apa 
yang dikehendaki dengannya. Pada maknanya apa yang telah lalu pada dhaman. 
Demikian itu samaada yang jelas iaitu “aku pulangkan kamu kepada ku” dan “aku rujuk 
kamu” dan “aku tahan kamu” kerana masyhurnya pada demikian itu dan datangnya 
didalam Kitab dan sunnah, pada maknanya sekelian apa yang dipecahkan dari 
masdharnya seperti “kamu orang yang dirujuk”, dan apa yang ianya dengan bahasa 
„ajam sekalipun dia pandai bahasa arab. Dan samaada kinayah seperti “aku 
mengahwini kamu” dan “aku nikahi kamu”.  
 

ِشئُْت، أَْو َلاَ ْعتُك َشْهًلا اَْي تَْ ُصْ  : َلاَ ْعتُِك إْ  ِشئِْت  َقَااَْت :  َلَْو قَاَ  . َوٌُْشتََلطُ  ٌَِها تَْنِ ٌٌز َوَعدَُي تَأْقٌِتٍ 
 .ااّلْ عَةُ 

2021. Disyaratkan padanya meluluskan dan tidak mewaktukan. Maka kalau dia 
kata : aku rujuk kamu jika kamu hendak, maka katanya : aku hendak, atau aku rujuk 
kamu sebulan, tidak terhasil rujuk. 
 

ٌَْها ُ ُلوً ا ِ ْ  ِ ََلِف َ ْ  أَْوَ  َ ُ  . َوإِنَّ ا اَْي ٌَِ ْب ِْلَنَّها  ًِ ُ ْكِي اْ تِدَاَ ِة اانَِّكاحِ ااّ ا ِ ِ . َو ُّ  إْشَهادٌ َعلَ
ثْ َاِت اْاِفَلاِ  َوهَُو ثَا ٌِت هُنَا ْشَهادُ َعلَى اانَِّكاحِ إِلِ  .َوإِنَّ ا َوَ َب اإْلِ

2022. Sunat mengadakan saksi di atasnya kerana keluar dari khilaf orang yang 
mewajibkannya. Ianya tidak wajib hanyalah kerana rujuk itu pada hukum mengekalkan 
nikah yang terdahulu dan hanyalah wajib mengadakan saksi di atas nikah kerana 
mensabitkan hamparan, yang mana ianya sedia sabit disini. 
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ٌِْل اْاِكتَا َِة َوإَِشاَلِة اْْلَْ َلِس اْاُ ْفِهَ ِة َكَوْطٍء َوُ قَدَّ اتِِ  : تَْن ٌِ ٌ  قَْد عُِلَي ِ ّ ا تَقَّلَل أَّ  ااّلْ عَةَ ََل تَْ ُصُ   ِِفْعٍ  َغ
ٌَْها  .َوإِْ  نََو   ِِ  ااّلْ عَةَ ِاعَدَِي دَََلاَتِِ  َعلَ

2023. Tanbih. Sungguh telah diketahui dari apa yang telah tetap bahawa rujuk 
tidak terhasil dengan perbuatan selain tulisan dan isyarat orang bisu yang difahami 
seperti setubuh dan mukaddimahnya sekalipun dia niatkan rujuk dengannya kerana 
tidak ada petunjuk ke atasnya. 
 

 ِشُُلوِطِ   (نَِكاِ َها  ِعَْقٍد َ ِدٌٍد  )إَعادَةُ  (َكاَ  اَ ُ  ) َِوْ يِ َ ْ ٍ  أَْو أَْقَلاٍء أَْو أَْشُهٍل  ( َِإذَا اْنقََ ْت ِعدّتَُها  )
ٌْنُونَتَِها ِ ٌنَئِذٍ  َ ِة  ًِ  َا ِِ ، ِا َ ٌِْل أَْشُهٍل ِ ْ  أَْقَلاٍء أَْو َوْ يٍ إذَا أَْنَكَلهُ . اْاُ تَقَدِّ َوَ لَفَْت  ًِ اْنِقَ اِء اْاِعدِّة  ِ َ

 .ااّزْوُا،  َتَُصدُّ   ًِ ذَِاَك إْ  أَْ َكَ  َوإِْ  َ ااَفَْت َعادَتََها، ِْلَّ  اانَِّ اَء ُ ْؤتََ نَاٌت َعلَى أَْلَ اِ ِه ّ 

2024. (Maka apabila habis iddahnya) dengan melahirkan kandungan atau suci 
atau bulan (boleh suami) ulang (menikahinya dengan akad yang baru) dengan 
syarat-syaratnya yang terdahulu pada babnya, kerana putusnya selama-lama ketika itu. 
Dia bersumpah pada habis iddahnya dengan selain bulan, daripada suci atau 
melahirkan kandungan apabila suami ingkarkannya, maka dibenarkan dia pada 
demikian itu jika terboleh, sekalipun dia menyalahi adatnya, kerana perempuan 
dipercayai di atas rahim-rahim mereka. 
 

ٌِْل اْْلَْشُهِل اْنِقَ اُؤَها  ِاْْلَْشُهِل،  ٌُْلهُ َكنََ ٍب َواْ تٌََِلٍد  َََل ٌُْق َُ  قَْواَُها إَّل  ِ ٌَِّنٍَة، َو ِ َ َوَ َلَا  ِاْنِقَ اِء اْاِعدِّة َغ
ٌُْلهُ،  ٌََُصدُّ   ٌَِِ ٌنِ ِ  ْ َكاِ  َ ا إذَا اَْي ٌُْ ِكْ  أَْو َغ .  َو ِاإْلِ

2025. Keluar dengan habis iddah oleh selainnya seperti titihan dan jadi ummu 
walad maka, tidak diterima katanya melainkan dengan keterangan, dan dengan selain 
bulan oleh habisnya dengan bulan, dan dengan terboleh oleh keadaan bila ia tidak 
mungkin atau selainnya, maka dibenarkan suami dengan sumpahnya.  
 

ٌِْ  ِ ْ  ِ ٌِ  إْ َكاِ  اْ تَِ اِعِهَ ا  َْعدَ اانَِّكاحِ، َوِاُ َصّوٍل  ِِ ائٍَة  َوٌُْ ِكُ  اْنِقَ اُؤَها  َِوْ يٍ ِاتَاٍي  ِِ تِّة أَْشُهٍل َواَْ َظتَ
 ِ ٌْ ٌِْ ، َوِاُ ْ  ٍَة  ِثََ انٌَِ  ٌَْوً ا َواَْ َظتَ  . َوِعْشِلٌَ  ٌَْوً ا َواَْ َظتَ

2026. Terboleh habis iddah dengan melahirkan kandungan yang sempurna 
dengan enam bulan dan dua lahzah mula dari ketika terboleh berhimpun kedua mereka 
selepas nikah, dan dengan melahirkan yang berbentuk dengan seratus dua puluh hari 
dan dua lahzah, dan melahirkan mudghah dengan lapan puluh hari dan dua lahzah. 
 

، ٌِْ ٌِْ  َوثَََلثٌَِ  ٌَْوً ا َواَْ َظتَ ٌٍْض  ِاثْنَ ٌٍْض  َِ ْ عٍَة َوأَْل َِعٌَ  ٌَْوً ا  َو ِأَْقَلاٍء ِاُ ّلٍة َطلُقَْت  ًِ طُْهٍل  ُ َِ   َِ  َو ًِ َ 
ٌٍْض  ِِإْ دَ  َوثَََلثٌَِ   ٌِْ ، َو ًِ َ  ٌٍْض  ِِ تّةَ َعَشَل ٌَْوً ا َواَْ َظتَ ٌِْل ُ ّلٍة َطلُقَْت  ًِ طُْهٍل  ُ َِ   َِ  َواَْ َظٍة، َوِا َ

 .ٌَْوً ا َواَْ َظةٍ 

2027. Terboleh habis iddah dengan suci bagi perempuan merdeka yang tertalak 
pada suci yang didului dengan haid dengan tiga puluh dua hari dan dua lahzah, dan 
pada haid dengan empat puluh tujuh hari dan satu lahzah, dan bagi perempuan yang 
tidak merdeka yang tertalak pada suci yang didului dengan haid dengan enam belas 
hari dan dua lahzah, dan pada haid dengan tiga puluh satu hari dan satu lahzah. 
 

ًَ  )إذَا اْنقََ ْت ِعدّتَُها ثُّي َ دّدَ نَِكاَ َها  (َو  ) ، ِاَ ا َلَو  (ااّطََلِ   )َعدَِد  (ِ ْ   )اَ ُ  (تَكُوُ  َ عَ ُ َعلَى َ ا  َِق
ٌِْ  َ َ اَعةٌ ِ ْ  ااّصَ ا َِة َواَْي ٌَْظَهْل اَُهْي  ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ أَنّ ُ أَْ تَى  ِذَِاَك، َوَوا َقَ ُ َعلَ ًُّ َعْ  عَُ َل َلِ  ٌَْهِق اْا َ

 .ُ َ اِافٌ 

2028. Apabila habis iddahnya kemudian dia mengahwininya semula (adalah dia 
bersamanya di atas apa yang baki) baginya (daripada) bilangan (talak) kerana apa 
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yang diriwayatkan Baihaqi dari Umar r.a bahawa dia berfatwa dengan demikian itu 
sementara sekumpulan sahabat menyetujuinya dan tidak zahir seorang pun yang 
menyalahi mereka. 
 

ٌِْ  َ عًا أَْو ُ َلتّ ًا قَْ َ  اادُُّ وِ  أَْو  َْعدَهُ  ًِ نَِكاحٍ أَْو  (ثَََلثًا  )أَْي اْاُ لُّ  ( َِإْ  َطلّقَُهَ ا  ) أَْو اْاعَْ دُ َواَْو ُ  َعًّ ا َطْلقَتَ
 ًِ اْاَ ْدُ وِ   َِها َوَعلَى ُوُ وِد َ ا َعدَا اْْلَّوِ   (اَ ُ إَّل  َْعدَ ُوُ وِد َ ْ َ ِة أَْشٌَاَء  )أَْي اْاُ َطلّقَةُ  (اَْي تَِ ّ  )أَْنِكَ ٍة 

ٌِْلَها  : ِ ْنَها  ًِ َغ

2029. (Maka jika mentalakkannya tiga talak) oleh suami yang merdeka atau 
hamba walaupun muba‟ad dengan dua talak, serentak atau berturutan, sebelum 
setubuh atau selepasnya, pada satu nikah atau beberapa nikah, (tidak halal) yang 
ditalakkan itu (baginya melainkan selepas ujud lima perkara) pada yang disetubuhi 
dan di atas ujud apa yang selain yang pertama darinya pada yang tidak disetubuhi.  
 

ٌِْلِه  )ااثّانًِ  (َو  )أَْي اْاُ َطلِِّ   (اْنِقَ اُء ِعدّتَِها ِ ْن ُ  )اْْلَّوُ   ااثّاِاُث  (َو  )َواَْو َعْ دًا أَْو َ ْ نُونًا  (تَْزِوٌُ َها  ِ َ
ٌَْها ِ ْلقَةً  (دُُ واُ ُ  َِها َوإَِصا َتَُها  ) ٌَْها َ ائٌِ  َكأَْ  اَّف َعلَ .  ِدُُ وِ  َ َشفٍَة أَْو قَْدِلَها ِ ْ  َ ْقطُوِعَها، َواَْو َكاَ  َعلَ

ٌِْلِه َكدُ ُِلَها َكَ ا ََل ٌَْ ُصُ   ِِ  ااتّْ ِصٌ ُ  َوَ َواٌء أَْواََج هَُو أَْي .  َِإنّ ُ ٌَْكِفً تَْ ٌٌِ َُها  ًِ قُ ُِلَها َ اّصةً ََل  ًِ َغ
ًَ نَائَِ ةٌ  ٌِْ   ًِ ٌَقََظٍة أَْو نَْوٍي أَْو أَْواََج  ٌَِها َوِه ٌْنُونَتَُها ِ ْن ُ  )ااّلا ُِي  (َو  ). نََزاَْت َعلَ أَْي ااّزْواِ ااثّانًِ  ( َ

َِلْ تِْ َلاِء َلِ ِ َها َِلْ تَِ اِ  عُلُوقَِها ِ ْ  إْنَزاٍ   (اْنِقَ اُء ِعدّتَِها ِ ْن ُ  )اْاَ اِ ُس  (َو  ).  َِطََلٍ  أَْو  َْ خٍ أَْو َ ْوتٍ 
 .َ َصَ  ِ ْن ُ 

2030. Pertamanya (habis iddahnya dari dia) iaitu dari yang mentalakkan. 
Keduanya (berkahwinnya dengan orang lain), walaupun hamba atau gila. Ketiganya 
(setubuh orang itu dengannya dan mengenakannya) dengan masuk hasyafah atau 
kadarnya dari yang putus hasyafah, walau ada lapik di atasnya seperti bahawa dia 
membalutkan potongan kain di atasnya, maka memada meghaibkannya pada khusus 
pada kubulnya, tidak pada selainnya seperti duburnya sepertimana tidak terhasil hukum 
muhsan dengannya, dan samaada dia yang memasukkan atau isteri itu turun ke 
atasnya, pada masa sedar atau tidur, atau dia memasukkan pada isterinya walhal dia 
tidur. Keempatnya (putus dia selamanya darinya) iaitu dari suami yang kedua dengan 
talak atau fasakh atau mati. Kelimanya (habis iddahnya darinya) kerana 
mengistibra‟kan rahimnya kerana ihtimal lekat anaknya dari inzal yang terhasil dari 
suami itu. 
 

ٌُْشتََلطُ اْنتَِشاُل اْْلاَِة َوإِْ  َ عَُف اَِلْنتَِشاُل َواْ تَعَاَ   ِأُْص ُِعِ  أَْو أُْص ُِعَها،  ِِ ََلِف َ ا اَْي ٌَْنتَِشْل ِاَشلٍَ  أَْو : تَْن ٌِ ٌ 
ٌِْلهِ  ٌُْخ أَ ُو . عُنٍّة أَْو َغ  َاْاُ ْعتَ َُل اَِلْنتَِشاُل  ِاْاِفْعِ  ََل  ِاْاقُّوِة َعلَى اْْلََصّحِ َكَ ا أَْ َهَ  ُ َكََلُي اْْلَْكثَِلٌَ  َوَصّلَح  ِِ  ااّش

ْف ِ  ٌُْلهُْي، َ تّى اَْو أَْدَ َ  ااّ ِلٌُي ذََكَلهُ  ِأُْص ُِعِ   ََِل اْنتَِشاٍل اَْي ٌَُ لّْ  َكااّطِ  ََ ا . َ اِ ٍد َوَصاِ  َا اْاُ َهذِّب َواْا ٌََاِ  َوَغ
 .قٌَِ  إّ  اَِلْنتَِشاَل  ِاْاِفْعِ  اَْي ٌَقُْ   ِِ  أََ دٌ َ ْ نُوعٌ 

2031. Tanbih. Disyaratkan tegang alatnya sekalipun lemah tegangnya dan dia 
membantukan dengan jarinya atau jari isterinya, bersalahan keadaan ia tidak tegang 
kerana lasar atau mati pucuk atau selainnya. Maka yang diiktibarkan adalah tegang 
yang sebenar, tidak dengan takdir di atas yang paling sahih sepertimana difahamkan 
kalam kebanyakkan ulamak dan dijelaskan syeikh Abu Hamid dan tuan kitab Muhazzab 
dan al Bayan dan selain mereka, hinggakan kalau orang yang normal memasukkan 
zakarnya dengan jarinya tanpa tegang tidak dia menghalalkan, sama seperti kanak-
kanak. Maka apa yang dikatakan bahawa tegang dengan sebenar itu tidak dikatakan 
seorang pun adalah tertegah. 
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ًٌْ ا ِ ْ  ِصّ ِة اانَِّكاحِ،  َََل ٌَُ لُّ  اْاَوْطُء  ًِ اانَِّكاحِ اْافَاِ ِد َوََل ِ ْلِك اْاٌَِ ٌِ  َوََل َوْطِء ااشُّْ َهِة، ِْلَنّ ُ  َوََل  ُدّ أَ
 .ذُِكلَ  تَعَااَى َعلَّ  اْاِ ّ   ِاانَِّكاحِ َوهَُو إنَّ ا ٌَتَنَاَوُ  اانَِّكاَح ااّصِ ٌَح  ِدَِاٌِ  َ ا اَْو َ لََف ََل ٌَْنِكُح ََل ٌَْ نَُث  َِ ا

2032. Tidak dapat tidak juga dari sah nikahnya, maka tidak menghalalkan oleh 
setubuh pada nikah fasid dan tidak pada milik tangan kanan dan tidak pada setubuh 
syubhah, kerana Allah taala menta‟likkan halal itu dengan nikah yang mana ia hanya 
mencapai nikah yang sah dengan dalil kalau dia bersumpah tidak bernikah tidak batal 
sumpah dia dengan apa yang disebutkan itu. 
 

َوَكْوِ  ااّزْواِ ِ ّ ْ  ٌُْ ِكُ  ِ َ اعُ ُ، ََل ِطْفًَل ََل ٌَتَأَتّى ِ ْن ُ ذَِاَك، أَْو ٌَتَأَتّى ِ ْن ُ َوهَُو َلقٌٌِ  ِْلَّ  نَِكاَ  ُ إنَّ ا ٌَتَأَتّى 
ْ  َاِل َوقَْد َ ّل أَنّ ُ ُ ْ تَنِيٌ  َؤَ اِء َواْاُ ّهاِ  ِ ْ  اْاِ ٌلَِة ِادَْ يِ اْاعَاِل ِ ْ  إْنَكاِ َها .  ِاإْلِ  َْلٌُْ ذَْل ِ ّ ا َوقََي ِا َْعِض االُّ

َؤَ اِء  َعََ  ذَِاَك َوأََعادََها  َلَْي : َوقَْد قٌَِ  . َ ْ لُوَكةَ ااّصِ ٌِل ثُّي  َْعدَ َوْطئِِ  ٌَُ لِّكُ ُ اََها ِاٌَْنفَِ َخ اانَِّكاحُ  إّ   َْعَض االُّ
ٌْنَُهَ ا َوتَفَّلقَا .  ٌَُو ِّْ  اّاُ  َ

2033. Dan tak dapat tidak juga keadaan suami itu daripada orang yang boleh 
menjimak, bukannya kanak-kanak lelaki yang tidak terdatang demikian itu darinya, atau 
terdatang ia darinya walhal dia hamba, kerana nikah hamba hanya datang dengan 
paksaan. Sungguh telah lalu bahawa ianya tertegah. Maka awaslah dari apa yang 
berlaku pada sebahagian ketua-ketua dan orang-orang jahil daripada helah untuk 
menolak malu daripada mengahwinkan isteri yang ditalak tiga dengan hamba miliknya 
yang kecil kemudian selepas setubuhnya dia memilikkan hamba itu bagi isterinya 
supaya nikah itu terfasakh. Sungguh dikatakan : bahawa sebahagian ketua-ketua 
melakukan demikian itu dan mengulangnya maka Allah tidak mentaufikkan di antara 
kedua mereka dan mereka bercerai berai.  
 

ٌِْ  إاَى أَْ  تَتََ لَّ  تَْنِفًٌلا ِ ْ  ااّطََلِ  ااثََّلَث َوِاقَْوِاِ  تَعَااَى  َ ْت َعلَ  َََل  }أَْي ااثّاِاثَةَ  { َِإْ  َطلّقََها  }: َوإِنَّ ا ُ ّلِ
ٌَْلهُ   .{تَِ  ُّ اَ ُ ِ ْ   َْعدُ َ تّى تَْنِكَح َزْوً ا َغ

2034. Haram dia ke atasnya hingga dia menjadi jalal hanyalah untuk meliarkan 
dari talak tiga dan kerana firman Allah taala “maka jika dia mentalakkannya” iaitu tiga 
“maka tidak halal dia baginya selepas itu hingga dia berkahwin suami lain”. 
 

ٍ، َواَْو َكاَ  َصائًِ ا أَْو َكانَْت َ ائًِ ا أَْو َصائَِ ةً أَْو ُ َظاَهًلا ِ ْنَها أَْو : تَتِّ ةٌ  ًّ ٌَْكِفً َوْطُء ُ ْ ِلٍي  ِنُ ٍُك َوَ ِص
  ِنُ ٍُك، ِْلَنّ ُ َوْطُء َزْواٍ  ًِ نَِكاحٍ َصِ ٌحٍ 

َوٌُْشتََلطُ  ًِ . ُ ْعتَدّةً ِ ْ  شُْ َهٍة َوقَعَْت  ًِ اانَِّكاحِ اْاُ َ لِّ  أَْو ُ ْ ِلَ ةً
ٌَْ ا ِ  هُْي . تَْ ِلٌِ  اْا ِْكِل اَِلْ تَِ اُض َكَ ا قَااَ ُ ااّش ٍ  ًِ نَِكاحِ نُِقلُّ ًّ ٍ أَْو َوثَنِ ًّ َوتَِ  ُّ ِكتَا ٌِّةٌ ِاُ ْ ِلٍي  َِوْطِء َ ُ وِ 

 ِ ٌْ  .َعلَ

2035. Tatimmah. Memada setubuh dari orang yang ihram dengan nusuk dan 
lelaki yang dikhasi, walaupun lelaki itu puasa atau adalah isteri itu berhaid atau puasa 
atau diziharkan darinya atau beriddah dari setubuh syubhah yang jatuh pada nikah 
muhallil itu, atau berihram dengan nusuk, kerana ia persetubuhan suami pada nikah 
yang sah. Disyaratkan pada menghalalkan dara pecah daranya sepertimana dikatakan 
dua syeikh.  Halal perempuan kitabi bagi Muslim dengan setubuh majusi atau wathani 
pada nikah yang kita tetapkan mereka di atasnya. 
 

ٌْنَُهَ ا، َوَشْلطُ ذَِاَك  ًِ ُصْلِب اْاعَْقِد اَْي ٌَِصّح  َواَْو نََكَح ااّزْوُا ااثّانًِ  َِشْلِط أَنّ ُ إذَا َوِطئََها َطلّقََها أَْو  َََل نَِكاَح  َ
 .اانَِّكاُح، ِْلَنّ ُ َشْلطٌ ٌَْ نَُي دََواَي اانَِّكاحِ  َأَْش َ َ ااتّأْقٌِتَ 

2036. Kalau suami kedua berkahwin dengan syarat bahawa apabila dia 
menyetubuhinya dia mentalakkannya atau maka tidak ada nikah di antara kedua 
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mereka dan disyaratkan demikian itu pada teras akad tidak sah nikah itu kerana ia 
syarat yang menegah berpanjangan nikah maka ia serupa mewaktukan.  
 

ٍء ِ ْ  ذَِاَك قَْ َ  اْاعَْقِد ثُّي َعقَدَا  ِذَِاَك اْاقَْصِد  ََِل َشْلٍط كُِلهَ  ًْ  . َواَْو تََواَطأَ اْاعَاقِدَاِ  َعلَى َش
2037. Kalau dua yang berakad mencapai persetujuan di atas suatu dari demikian 
itu sebelum akad kemudian keduanya berakad dengan kasad itu tanpa syarat 
dimakruhkan ia.  
 

َواَْو نََكَ َها  َِشْلِط أَْ  ََل ٌََطأََها أَْو أَْ  ََل ٌََطأََها إَّل نََهاًلا أَْو إَّل َ ّلةً َ ثًََل اَْي ٌَِصّح اانَِّكاُح إْ  َكاَ  ااّشْلطُ ِ ْ  
ِ َهتَِها ِاُ نَا َاتِِ  َ ْقُصودَ اْاعَْقِد،  َِإْ  َوقََي ااّشْلطُ ِ ْن ُ اَْي ٌَُ ّل، ِْلَّ  اْاَوْطَء َ  ٌّ اَ ُ  َلَ ُ تَْلكُ ُ َوااتّْ ِكٌُ  َ  ٌّ 

ٌَْس اََها تَْلكُ ُ  ٌَْها  َلَ  .َعلَ

2038. Kalau dia mengahwininya dengan syarat bahawa dia tidak 
menyetubuhinya atau dia tidak menyetubuhinya melainkan siang atau melainkan sekali 
sebagi contoh tidak sah nikah itu jika syarat itu dari pihak isteri kerana berlawanannya 
dengan tujuan akad. Maka jika syarat itu jatuh dari suami tidak memudharatkan kerana 
setubuh itu haknya maka boleh dia meninggalkannya dan penyerahan tubuh itu hak ke 
atas isteri maka tidak boleh dia meninggalkannya.  
 

ْ َكا ِ   َِإْ  . َوِاَْلَّوِ  تَْزِوٌُ َها َوإِْ  َظّ  َكِذ ََها، اَِكْ  ٌُْكَلهُ . َوٌُْق َُ  قَْوُ  اْاُ َطلّقَِة ثَََلثًا  ًِ ااتّْ ِلٌِ   ٌَِِ ٌنَِها ِعْندَ اإْلِ
ًَ َكاِذ َةٌ ُ نَِي ِ ْ  تَْزِوٌِ َها، إَّل إْ  قَاَ   َْعدَهُ : قَاَ    . تَ ٌََّ  ِاً ِصْدقَُها: ِه

2039. Diterima kata perempuan yang ditalakkan tiga pada tahlil dengan 
sumpahnya di sisi teboleh. Bagi suami pertama berkahwin dengannya sekalipun dia 
sangkakan dustanya, tetapi makruh. Maka jika dia kata: dia dusta ditegah dia dari 
mengahwininya, melainkan jika dia kata selepasnya: tenyata bagi ku benarnya.  
 

ٌَْها ِ ْ  ااّطََلِ  ثُّي اْشتََلاَها قَْ َ  ااتّْ ِلٌِ  اَْي ٌَِ ّ  اَ ُ َوْطُؤَها  ٌِْ  َزْوَ تُ ُ اْْلََ ةُ  ِِإَزااَِة َ ا ٌَْ ِلكُ ُ َعلَ َواَْو َ ُلَ ْت َعلَ
 .ِاَظاِهِل اْاقُْلآ ِ 

2040. Kalau haram di atas seorang akan isterinya yang amah dengan dia 
menghilangkan apa yang dia miliki di atasnya, dariada talak, kemudian dia membelinya 
sebelum dihalalkan tidak halal dia menyetubuhinya kerana zahir Quran itu.  
 

ٌََلءِ :  َْصٌ    َوهَُو اُ َةً اْاَ ِلُف قَاَ  ااّشاِعُل َوأَْكذَُب َ ا ٌَكُوُ  أَ ُو اْاُ ثَنّى إذَا آاَى ٌَِ ٌنًا  ِااّطََلِ  َوَشْلًعا  ًِ اإْلِ
. َ ِلُف َزْواٍ ٌَِصحُّ َطََلقُ ُ َعلَى اْ تِنَاِعِ  ِ ْ  َوْطِء َزْوَ تِِ  ُ ْطلَقًا أَْو  َْوَ  أَْل َعَِة أَْشُهٍل َكَ ا َ ٌَأْتًِ

2041. Fasal pada iila‟. Ia pada lughah : sumpah. Kata penyair: aku dustakan 
keadaan Abu Muthanna apabila dia bersumpah satu sumpah dengan talak. Dan pada 
syara‟ : sumpah suami yang sah talaknya di atas enggan setubuh isterinya semata-mata 
atau lebih empat bulan sepertimana akan datang. 
 

َي  ٌَِها  ِِ ْ   {ِالِّذٌَ  ٌُْؤاُوَ  ِ ْ  نَِ ائِِهْي تََل ُُّا أَْل َعَِة أَْشُهٍل  }: َواْْلَْصُ   ًِ ذَِاَك قَْوا  تَعَااَى  اْْلٌَةَ َوإِنَّ ا عُدِّ
َ  َ ْعنَى اْا ُْعِد، َكأَنّ ُ قَاَ     .ِالِّذٌَ  ٌُْؤاُوَ  ُ ْ ِعِدٌَ  أَْنفَُ ُهْي ِ ْ  نَِ ائِِهيْ : َوهَُو إنَّ ا ٌُعَدّ   ِعَلَى ِْلَنّ ُ ُ ّ ِ

2042. Asal pada demikian itu firman Allah taala “bagi orang-orang yang 
bersumpah tidak setubuh isterinya menunggu-nunggu empat bulan”. Hanyalah 
dita‟addikan “يؤلون” padanya dengan “من” sedang ia hanya dita‟addikan dengan “على” 
kerana ia dikandungkan makna jauh, seolah-olah dia berkata : bagi orang-orang yang 
bersumpah tidak akan setubuh isteri yang menjauhkan diri mereka dari isteri mereka.  
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ٌِْ ، َوُ دّةٌ َوِصٌ َةٌ، َوَزْوَ ا ِ : َوأَْلَكانُ ُ ِ تّةٌ  .َوهَُو َ َلاٌي ِاْ ٌِذَاءِ  َواْاُ َصنُِّف  .َ اِاٌف َوَ ْ لُوٌف  ِِ ، َوَ ْ لُوٌف َعلَ
أَْي ااّزْوُا  ِاْ ٍي ِ ْ  أَْ َ ائِِ  تَعَااَى أَْو ِصفٍَة ِ ْ  ِصفَاتِِ  أَْو  ِاْاتَِزاِي َ ا ٌَْلَزُي  (َوإِذَا َ لََف  ): ذََكَل  َْعَ َها  ِقَْوِاِ  

  َََل إٌََلَء  َِ ِلِفِ  .اْاُ ّلةَ أَْو اْْلََ ةَ َوْطئًا َشْلِعًٌّا  َُهَو ُ و ٍ  (أَْ  ََل ٌََطأَ َزْوَ تَ ُ  ) ِنَْذٍل أَْو تَْعِلٌِ  َطََلٍ  أَْو ِعتٍْ  
ٌٍْض أَْو إْ َلايٍ  ٌِْل َوْطٍء َوََل ِ ْ  َوْطئَِها  ًِ دُ ُِلَها أَْو  ًِ قُ ُِلَها  ًِ نَْ ِو َ   .َعلَى اْ تِنَاِعِ  ِ ْ  تََ تُِّعِ   َِها  ِ َ

2043. Ianya haram kerana menyakiti. Rukun-rukunnya enam. Yang bersumpah 
dan yang disumpah dengannya dan yang disumpah di atasnya dan tempoh dan sighah 
dan dua suami isteri. Musannif menyebutkan sebahagiannya dengan katanya: (apabila 
bersumpah) suami dengan satu nama dari nama-nama Allah taala atau satu sifat dari 
sifat-sifatNya atau dengan melazimi apa yang lazim dengan nazar, atau dengan 
menta‟likkan talak atau memerdekakan hamba, (bahawa dia tidak akan menyetubuhi 
isterinya) yang merdeka atau amah sebagai setubuh syar‟ie maka dia seorang yang 
melakukan iila‟. Maka tidak ada dengan iila‟ di atas enggannya dari tamattu‟ dengan 
isterinya dengan selain setubuh dan tidak dari setubuh pada duburnya atau pada 
kubulnya pada umpama haid atau ihram. 
 

 (أَْو ُ دّةً تَِزٌدُ َعلَى أَْل َعَِة أَْشُهٍل  )َواَّاِ ََل أََطُؤك، :  ِأَْ  ٌُْطِلَ  َكقَْوِاِ   (ُ ْطلَقًا  ): ثُّي أََشاَل إاَى اْاُ دِّة  ِقَْوِاِ  
َواَّاِ ََل أََطُؤك َ تّى ٌَْنِزَ  ااّ ٌِّدُ : َكقَْوِاِ  َواّاِ ََل أََطُؤك َ ْ َ ةَ أَْشُهٍل، أَْو قٌَّدَ  ُِ ْ تَْ عَِد اْاُ ُصوِ   ٌَِها َكقَْوِاِ  
ٌِْ  ااّصََلةُ َوااّ ََلُي أَْو َ تّى أَُ وَت أَْو تَُ وتًِ أَْو ٌَُ وَت  ََُلٌ ،  ِاَ َلِلَها  َِ ْنيِ نَْفِ ِ   ( َُهَو ُ وٍ   )ِعٌَ ى َعلَ

 . ِ ّ ا اََها  ٌِِ  َ  ُّ اْاعَفَافِ 

2044. Kemudian dia isyaratkan kepada tempohnya dengan katanya: (semata-
mata) dengan bahawa dia mengitlakkan seperti katanya: demi Allah tidak aku talakkan 
kamu, (atau dalam tempoh yang lebih di atas empat bulan) seperti katanya : demi 
Allah tidak aku setubuhi kamu lima bulan, atau dia menta‟likkannya dengan apa yang 
dibilang jauh terhasil pada tempoh itu seperti katanya : demi Allah tidak aku setubuhi 
kamu hingga turun nabi Isa a.s, atau hingga aku mati, atau kamu mati atau si pulan 
mati,, (maka dia melakukan iila‟) kerana kemudharatan isteri itu dengan sebab 
suaminya menahan dirinya dari perkara yang menjadi miliknya yang sabit padanya hak 
baik nafsu.  
 

ٌَادَِة َعلَى أَْل َعَِة أَْشُهٍل، َ ا إذَا َ لََف ََل ٌََطُؤَها ُ دّةً  ٌِْد ااّزِ ٌََلُء ِ ْنَها َو ِقَ ٌِْد ااّزْوَ ِة أََ تُ ُ  َََل ٌَِصحُّ اإْلِ َوَ َلَا  ِقَ
ٌَْ  اْاقَِلٌِ  َواْاَكثٌِلِ : أَّ ا اْْلَّوُ   . ٌِِهَ ا َوَ َكَت، أَْو ََل ٌََطُؤَها أَْل َعَةَ أَْشُهٍل،  َِإنّ ُ ََل ٌَكُوُ  ُ وِاًٌا  . َِلتََلدُِّد االّْفِظ  َ

.  َِلَصْ ِلَها َعْ  ااّزْواِ َهِذِه اْاُ دّةَ : َوأَّ ا ااثّانًِ 
2045. Keluar dengan kait “isteri” oleh amahnya maka tidak sah iila‟ darinya, dan 
dengan kait “lebih di atas empat bulan” oleh keadaan apabila dia bersumpah tidak 
menyetubuhinya dalam satu tempoh dan dia diam atau dia tidak menyetubuhinya empat 
bulan, maka dia bukan orang yang melakukan iila‟ pada keduanya. Adapun yang 
pertama maka kerana berbelah bagi lafaz itu di antara sedikit dan banyak. Adapun yang 
kedua maka kerana isteri dapat sabar dari suaminya pada tempoh ini. 
 

ٌَْس  ُِ وٍ  َِلْنتِفَاِء  َائِدَِة . َواَّاِ ََل أََطُؤك أَْل َعَةَ أَْشُهلٍ : َواَّاِ ََل أََطُؤك أَْل َعَةَ أَْشُهٍل،  َِإذَا َ َ ْت،  َـ:  َِإذَا قَاَ    َلَ
ٌََلءِ  ٌََلءِ ،اإْلِ ٌذَاِء ََل إثَْي اإْلِ َوٌَُ وُز أَْ  ٌَكُوَ   .َوَكأَنّ ُ دُوَ  إثِْي اْاُ وِاً: قَاَ   ًِ اْاَ ْطلَِب .  َواَِكنّ ُ ٌَأْثَُي اَِكْ  إثَْي اإْلِ

.   َْوقَ ُ ِْلَّ  ذَِاَك تَْقِدُل  ٌِِ  َعلَى َلْ يِ ااّ َلِل،  ِِ ََلِف َهذَا  َِإنّ ُ ََل َلْ َي اَ ُ إَّل ِ ْ  ِ َهِة ااّزْواِ  ِاْاَوْطءِ 
2046. Maka apabila dia kata : demi Allah tidak aku setubuhi kamu empat bulan, 
maka apabila ia berlalu maka : demi Allah tidak aku setubuhi kamu empat bulan, maka 
dia bukannya orang yang melakukan iila‟ kerana ternafi faedah iila‟, akan tetapi dia 
berdosa akan tetapi dosa menyakiti bukan dosa iila‟. Katanya didalam Matlab : seolah-
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olah ianya kurang dari dosa orang yang melakukan iila‟. Harus bahawa ia melebihinya 
kerana yang itu isteri kuasa padanya di atas mengangkatkan kemudharatan, bersalahan 
yang ini kerana ia tidak boleh diangkatkan melainkan dari pihak suami dengan setubuh.  
 

ََل أََطُؤك أَْل َعَةَ أَْشُهٍل َكاَ  : َواَّاِ ََل أََطُؤك أَْل َعَةَ أَْشُهٍل،  َِإذَا َ َ ْت  َـ:  َلَْو قَاَ  . َهذَا إذَا أََعادَ َ ْلَف اْاقََ يِ 
َواَّاِ ََل أََطُؤك َ ْ َ ةَ أَْشُهٍل  َِإذَا : َواَْو قَاَ  . ُ وِاًٌا ِْلَنَّها ٌَِ ٌٌ  َواِ دَةٌ اْشتََ لَْت َعلَى أَْكثََل ِ ْ  أَْل َعَِة أَْشُهلٍ 

 . َِإٌََلَءاِ  ِاكُّ ٍ ِ ْنُهَ ا ُ ْكُ  ُ  .َ َ ْت  ََواَّاِ ََل أََطُؤك ِ تّةَ أَْشُهلٍ 

2047. Ini apabila dia mengulangi huruf sumpah, maka kalau dia kata : demi Allah 
tidak aku setubuhi kamu empat bulan, maka apabila ia berlalu maka : tidak aku setubuhi 
kamu empat bulan, adalah dia melakukan iila‟ kerana ia sumpah yang satu yang 
melengkapi lebih dari empat bulan. Kalau dia kata : demi Allah tidak aku setubuhi kamu 
lima bulan, maka apabila ia berlalu maka : demi Allah tidak aku setubuhi kamu enam 
bulan, maka dua iila‟ bagi setiap satunya hukumnya. 
 

ٌََلِء َو ًِ َ ْعنَاهُ َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ ا ِ  ٌ َِة اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِاإْلِ  َوذَِاَك إّ ا َصِلٌٌح َكتَْ ٌٌِِب َ َشفٍَة  ِفَْلاٍ .َوشُِلَط  ًِ ااّصِ
أََلْدت  ِاْاَوْطِء :  َِإْ  قَاَ  . َواَّاِ ََل أَُغٌُِّب َ َشفَتًِ  ِفَْلِ ك أَْو ََل أََطُؤك أَْو ََل أَُ اِ عُك:  َكقَْوِاِ  ،َوَوْطٍء َوِ َ اعٍ 

 . اْاَوْطَء  ِاْاقَدَِي، َو ِاْاِ َ اعِ اَِلْ تَِ اَع اَْي ٌُْق َْ   ًِ ااّظاِهِل، َوٌُدٌَّ ُ 

2048. Disyaratkan pada sighah lafaz yang memahamkan iila‟ dan pada 
maknanya apa yang telah lalu pada dhaman. Demikian itu samaada lafaz yang jelas 
seperti meghaibkan hasyafah pada faraj dan setubuh dan jimak seperti katanya : demi 
Allah tidak aku ghaibkan hasyafah ku pada faraj kamu, atau tidak aku setubuhi kamu, 
atau tidak aku jimak kamu. Maka jika dia kata : aku kehendaki dengan “و ء” i.e jijak jijak 
dengan tapak kaki dan dengan “ جما” berhimpun, tidak diterima katanya pada yang zahir 
dan dia diserah ugama.  
 

َواَّاِ ََل أََ  ُّك أَْو ََل أُ َاِ عُِك أَْو ََل أُ َاِشُلك  ٌََْفتَِقُل إاَى نٌِِّة : َوإِّ ا ِكنَاٌَةً َكُ ََلَ َ ٍة َوُ  َاَ عٍَة َوُ  َاَشَلٍة، َكقَْوِاِ  
ٌََلُء ِْلَنّ ُ : َواَْو قَاَ  . اْاَوْطِء ِاعَدَِي اْشتَِهاِلَها  ٌِ ِ  ٌِْلِه، َزاَ  اإْلِ إْ  َوِطئْتُك  َعَْ ِدي ُ لٌّ  ََزاَ  ِ ْلكُ ُ َعْن ُ  َِ ْوٍت أَْو  ِ َ

ءٌ  ًْ . ََل ٌَْلَزُ  ُ  ِاْاَوْطِء  َْعدَ ذَِاَك َش
2049. Dan samaada lafaz kinayah seperti jamah menjamah dan bermain 
kemaluan dan bersentuhan kulit, seperti katanya : demi Allah tidak aku jamah kamu 
atau tidak aku main kemaluan kamu atau tidak aku bersentuhan kulit dengan kamu, 
maka ia perlu kepada niat setubuh kerana tidak masyhurnya pada setubuh. Kalau dia 
kata : jika aku setubuhi kamu maka hamba ku merdeka, maka hilang miliknya dari 
hamba itu dengan mati atau selainnya hilang iila‟ itu kerana tidak melaziminya sesuatu 
dengan setubuh selepas demikian itu.  
 

ٌََلِء أَْو  َْعدََها َطلُقَْت ااّ ّلةُ . إْ  َوِطئْتُك  ََ ّلتُك َطاِاٌ   َُ وٍ  ِ ْ  اْاُ َ اَط َةِ : َواَْو قَاَ    َِإْ  َوِطَ   ًِ ُ دِّة اإْلِ
 ِ ٌْ ٌء  َِوْطئَِها  َْعدُ  ِاُوُ وِد اْاُ عَلِّ  َعلَ ًْ ٌََلِء إْذ ََل ٌَْلَزُ  ُ َش َواَّاِ ََل أََطُؤك َ نَةً إَّل َ ّلةً َ ثًََل : َواَْو قَاَ  . َوَزَواِ  اإْلِ

ًَ ِ ْ  ااّ نَِة أَْكثَُل ِ ْ  اْْلَْشُهِل اْْلَْل َعَِة ِاُ ُصوِ  اْاِ ْنِث  ِاْاَوْطِء  َْعدَ ذَِاكَ  ًَ .  َُ وٍ  إْ  َوِطَ  َو َِق  ِِ ََلِف َ ا اَْو  َِق
ٌَْس  ُِ وٍ ،  َْ  َ اِافٌ  أَْل َعَةُ أَْشُهٍل  َأَقَ ُّ،  . َلَ

2050. Kalau dia kata : jika aku setubuhi kamu maka madu kamu tertalak maka 
dia melakukan iila‟ mula dari menujukan cakap itu, maka jika dia setubuh pada tempoh 
iila‟ atau selepasnya tertalak madunya kerana ujud yang dita‟likkan di atasnya dan 
hilang iila‟ itu kerana tidak melaziminya suatu dengan dia menyetubuhinya selepas itu. 
Kalau dia kata : demi Allah tidak aku setubuh kamu setahun melainkan sekali sebagai 
contoh maka dia melakukan iila‟ jika dia setubuh dan tinggal dari tahun itu lebih dari 
empat bulan kerena terhasil batal sumpah dengan setubuh selepas itu, bersalahan 
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keadaan kalau tinggal empat bulan maka kurang, maka dia bukan orang yang 
melakukan iila‟, bahkan orang yang bersumpah. 
 

 َ َواٌء اْاُ لُّ َوااّلقٌُِ  ،(ذَِاَك أَْل َعَةَ أَْشُهٍل  )َزْوَ تُ ُ  (إْ  َ أَاَْت  )ْوِاى ُوُ و ًا يُ  َِ ْعنَى ٌُْ َهُ  ا ْ  (َوٌَُؤّ ُ  اَ ُ  )
ٌِْل َلْ ِعٌّةٍ  ٌََلِء  ًِ َغ  . َواْ تِدَاُؤهُ  ًِ َلْ ِعٌٍّة آاَى ِ ْنَها ِ ْ  ِ ٌِ  ااّلْ عَةِ .  ًِ ااّزْواِ َوااّزْوَ ِة ِ ْ  ِ ٌِ  اإْلِ

2051. (Ditempohkan dia) dengan makna ditangguhkan yang melakukan iila‟ 
jalan wajib (jika) isterinya (meminta demikian itu selama empat bulan), sama yang 
merdeka dan hamba pada suami dan isteri, mula dari ketika iila‟ pada selain perempuan 
raji‟e. Permulaannya pada yang raji‟e yang suaminya meng iila‟ kannya didalam tempoh 
rujuk adalah dari ketika rujuk. 
 

َوٌَْقَطُي اْاُ دّةَ ِلدّةٌ  َْعدَ دُُ وٍ  َواَْو ِ ْ  أََ ِدِهَ ا َو َْعدَ اْاُ دِّة َِلْلتِفَاعِ اانَِّكاحِ أَْو اْ تََِلِاِ   َِها  َََل ٌُْ َ ُب َزَ نَُها ِ ْ  
ٌٍْض َكنِفَاٍس، َوذَِاَك َكَ َلٍض َوُ نُوٍ  َونُشُوٍز ،اْاُ دّةِ  ٌُْل نَْ ِو َ  ًٌّ َغ ًٌّ أَْو َشْلِع  َوَ انُِي َوْطٍء  ِااّزْوَ ِة ِ ّ ِ

ٌِْ  َِلْ تِنَاعِ اْاَوْطِء َ عَ ُ  َِ انِيٍ ِ ْ  قِ َِلَها َوتُْ تَأْنَُف اْاُ دّةَ  ْلَ 
َوتَلَ ٍُّس  ِفَْلٍض نَْ ِو َصْوٍي َكاْعتَِكاٍف، َوإِْ َلاٍي  َ

  . َِزَواِ  اْاقَاِطيِ َوََل تُْ نَى َعلَى َ ا َ َ ى

2052. Memutuskan tempoh itu oleh riddah selepas masuk walaupun pada 
seorang dari dua mereka dan selepas tempoh itu kerana terangkat atau kerana cedera 
nikah dengannya maka tidak dikira masanya dari tempoh itu, dan perkara yang 
menegah setubuh pada isteri yang jenis hissi atau syari‟e selain umpama haid seperti 
nifas, demikian itu seperti sakit dan gila dan nusyuz, dan bersepakai dengan fardhu 
umpama puasa dan iktikaf fardhu dan ihram fardhu kerana tertegah persetubuhan 
bersama suami dengan sebab perkara yang menegah dari pihaknya. Dimulakan tempoh 
itu dengan hilang yang memutuskannya dan tidak dibina ia di atas apa yang telah lalu. 
 

ِ : تَْن ٌِ ٌ  ًّ َ اِي ااّشا ِِع َ ا ذََكَلهُ اْاُ َصنُِّف ِ ْ  تََوقُِّف ااتّأِْ ٌِ  َعلَى  َُؤاِاَها َ ْ نُوعٌ  َُهَو ُ َ اِاٌف ِاقَْوِ  اإْلِ
ًَ اّاُ تَعَااَى َعْن ُ  ًِ اْْلُّيِ َكَ ا  ًِ اْاَ ْطلَِب َ ا نَصُّ ُ  .َواْْلَْصَ ابِ  ًُّ َلِ  َ اُي ااّشا ِِع َوَ ْ  َ لََف ََل :  َقَْد قَاَ  اإْلِ

ٌِْ   َقَْد َ َلَا  ٌَْقَلُب اْ َلأَتَ ُ أَْكثََل ِ ْ  أَْل َعَِة أَْشُهٍل  َتََلَكتْ ُ اْ َلأَتُ ُ َواَْي تَُطاِاْ  ُ َ تّى َ َ ى اْاَوْقُت ااِّذي َ لََف َعلَ
ٌََلِء، ِْلَّ  اْاٌَِ ٌَ  َ اقَِطةٌ َعْن ُ   .  َلَْو َكاَ  ااتّأِْ ٌُ  ُ تََوقِّفًا َعلَى َطلَ َِها اََ ا ُ ِ  َْت اْاُ دّةُ . ا هـ. ِ ْ  ُ ْكِي اإْلِ

2053. Tanbih. Apa yang disebutkan musannif daripada terhenti pemberian 
tempoh itu di atas permintaaannya adalah tertegah maka dia menyalahi pendapat imam 
Syafi‟e dan ashabnya. Maka kata imam Syafi‟e r.a didalam al Umm sepertimana 
didalam Matlab apa yang nasnya : siapa yang bersumpah tidak akan mendekati 
isterinya lebih dari empat bulan maka isterinya membiarkan dia dan tidak menuntutnya 
hingga berlalu waktu yang dia sumpah di atasnya maka sungguh dia keluar dari hukum 
iila‟, kerana sumpah itu gugur darinya. Intaha. Maka kalau tempohan itu terhenti di atas 
tuntutannya tentu tidak dikira tempoh itu 
 

َوَصّلَح اْْلَْصَ اُب  َِ ْلِب اْاُ دِّة  ِنَْفِ َها َ َواٌء َعِلَ ْت ثُ ُوَت َ قَِّها  ًِ ااّطلَِب َوتََلَكتْ ُ قَْصدًا أَْي اَْي تَْعلَْي َ تّى 
اْنقََ ْت اْاُ دّةُ َوََل تَْ تَاُا إاَى َ ْلِب اْاقَاِ ً ِاثُ ُوتَِها  ِنَّاِ اْاقُْلآِ  اْاعَِظٌِي، َ تّى قَاَ   ًِ ااّلْوَ ِة اَْو آاَى ثُّي 

  .َغاَب أَْو آاَى َوهَُو َغائٌِب ُ ِ  َْت اْاُ دّةُ 

2054. Ashab Syafi‟e menjelaskan dengan isteri itu sendiri mengenakan tempoh 
itu, sama sahaja dia tahukan sabit haknya pada menuntut dan dia meninggalkannya 
dengan sengaja atau dia tidak tahu hingga habis tempoh itu, dan tidak dia perlu kepada 
penetapan qadhi kerana sabitnya dengan nas Quran, hinggakan katanya didalam 
Raudhah : kalau seorang melakukan iila‟ kemudian ghaib atau dia melakukan iila‟ 
sedang dia ghaib dikira tempoh itu.  
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ٌِْل َ انِيٍ  ِااّزْوَ ِة  (ثُّي  ) ٌْئَِة  )اْاُ وِاً  َِطلَ َِها  (ٌَُ ٌُّل  )إذَا َ َ ْت اْاُ دّةُ َواَْي ٌََطأْ ِ ْ  َغ ٌَْ  اْافَ  ِأَْ  ٌُوِاَج  ( َ
ٌْئَةً ِْلَنّ ُ ِ ْ   َاَء إذَا َلَ َي، ،اْاُ وِاً َ َشفَتَ ُ أَْو قَْدَلَها ِ ْ  َ ْقطُوِعَها  ِقُ ُِ  اْاَ ْلأَةِ  ًَ اْاَوْطُء  َ  (َوااتّْكِفٌِل  ) َو ُّ ِ
ٌْ ِ  (أَْو ااّطََلِ   )ِاْلٌَِ ٌِ  إْ  َكاَ  َ ِلفُ ُ  ِاَّاِ تَعَااَى َعلَى تَْلِك َوْطئَِها   .ِاْلَ ْ لُوِف َعلَ

2055. (Kemudian) apabila berlalu tempoh itu dan dia tidak menyetubuhi tanpa 
ada penghalang pada isterinya (diberi pilih) yang melakukan iila‟ itu dengan tuntutan 
isterinya (di antara kembali) dengan dia memasukkan hasyafahnya atau kadarnya dari 
yang putus hasyafah pada kubul isterinya. Dinamakan setubuh sebagai “ َْيئ ِ” i.e kembali 
kerana ia dari “ ََاء ” apabila seorang kembali. (dan membayar kifarat) sumpah jika dia 
bersumpah dengan “Allah” taala di atas meninggalkan setubuhnya, (atau mentalakkan) 
yang disumpah di atasnya. 
 

ٌْئَِة ااّتًِ اْ تَنََي ِ ْنَها  َِإْ  اَْي ٌَِفْ  َطااَ َتْ ُ  َِطََلٍ  ِاقَْوِاِ  تَعَااَى : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْفٌّةُ اْاُ َطااَ َِة أَنَّها تَُطاِا ُ ُ أَّوًَل  ِاْافَ  }: َك
  .{ َِإْ   َاُءوا  َِإّ  اّاَ َغفُوٌل َلِ ٌٌي َوإِْ  َعَزُ وا ااّطََلَ   َِإّ  اّاَ َ ِ ٌٌي َعِلٌٌي 

 
2056. Tanbih. Kaifiat tuntutan itu bahawa dia menuntutnya mula-mula dengan 
kembali yang suami itu enggan darinya, maka jika dia tidak kembali dia menuntutnnya 
dengan talak kerana firman Allah taala “maka jika mereka kembali maka sungguhnya 
Allah maha pengampun maha penyayang, dan jika mereka berazam untuk talak maka 
sungguhnya Allah maha mendengar maha tahu”. 
 

ٌَْس ِاَ ٌِِّد اْْلََ ِة ُ َطااَ َتُ ُ ِْلَّ  ااتَّ تَُّي َ قَُّها . َواَْو تََلَكْت َ قَّها َكاَ  اََها اْاُ َطااَ َةُ  َْعدَ ذَِاَك ِاتََ دُِّد ااّ َللِ  َواَ
ٌْئَِة َوااّطََلِ  هَُو َ ا . َوٌَْنتَِظُل  ُلُوَو اْاُ َلاِهقَِة َوََل ٌَُطاِاُب َوِاٌَّها ِاذَِاكَ  ٌَْ  ُ َطااَ َتَِها  ِاْافَ َوَ ا ذََكْلت  ِ ْ  ااتّْلتٌِِب  َ

ٌْنَُهَ ا ًُّ َلِ َ  ُ اّاُ تَعَااَى تَ َعًا ِاَظاِهِل اانّّاِ َوإِْ  َكاَ  قَِ ٌّةُ َكََلِي اْاِ ْنَهااِ أَنَّها تََلدّدَ ااّطلََب  َ  .ذََكَلهُ ااّلا ِِع

2057. Kalau isteri meninggalkan haknya boleh dia menuntut selepas itu kerana 
kemudharatan itu berterusan timbul. Tidak boleh penghulu amah menuntutnya kerana 
tamatu‟ itu haknya. Ditunggu baligh murahiqah dan tidak menuntut walinya kerana 
demikian itu.  Apa yang aku sebutkan daripada aturan di antara tuntutannya dengan 
kembali dan talak adalah apa yang Rafi‟e rahimahullah taala disebutkan kerana 
mengikut zahir nas sekalipun kehendak kalam Minhaj bahawa dia boleh membuat 
tuntutan di antara keduanya. 
 

ٌْئَِة  ِاالَِّ اِ   ِأَْ  ٌَقُوَ   ًٌّ َكَ َلٍض  َتَُطاِا ُ ُ  ِاْافَ إذَا قَدَْلت  ِئْت، ثُّي إْ  اَْي :  َِإْ  َكاَ  اْاَ انُِي  ِااّزْواِ َوهَُو َطْ ِع
ٍ َكِإْ َلاٍي َوَصْوٍي َواِ ٍب  َتَُطاِا ُ ُ  ِااّطََلِ  ِْلَنّ ُ ااِّذي ٌُْ ِكنُ ُ ِاُ ْلَ ِة اْاَوْطِء  َِإْ  . ٌَِفْ  َطااَ َتْ ُ  َِطََل ٍ  ًّ أَْو َشْلِع

 .َعَصى  َِوْطٍء، اَْي ٌَُطااَْب َِلْنِ ََلِ  اْاٌَِ ٌ ِ 

2058. Maka jika penghalang itu pada suami dan ianya semulajadi seperti sakit 
maka dia menuntutnya kembali dengan lidah dengan bahawa dia kata : apabila aku 
kuasa aku kembali. Kemudian jika dia tidak kembali dia menuntutnya dengan talak. Atau 
penghalang itu yang jenis syarak seperti ihram dan puasa wajib maka dia menuntutnya 
dengan talak kerana ia yang terboleh pada suami kerana haram setubuhnya. Maka jika 
dia maksiat dengan setubuh tidak dia dituntut kerana terombak sumpah itu.  
 

ٌْئَِة َوااّطََلِ ،: ِ ْنُهَ ا أَْي  ( َِإْ  اْ تَنََي  ) ٌِْ  اْاَ اِكُي  ) اْافَ َطْلقَةً نٌَِا َةً َعْن ُ ِْلَنّ ُ ََل َ  ٌَِ  إاَى دََواِي  (َطلَّ  َعلَ
ْ  َاِل، َوااّطََلُ  ٌَْق َُ  اانٌَِّا َةَ  َنَاَب اْاَ اِكُي َعْن ُ ِعْندَ  ٌْئَِة ِْلَنَّها ََل تَْدُ ُ  تَْ َت اإْلِ إْ َلاِلَها َوََل إْ  َاَل َعلَى اْافَ

ٌِْ   ًِ َزْوَ تِِ  : اَِلْ تِنَاعِ،  ٌََقُوُ   ْ ََلِء أَْو َ َكْ ت َعلَ ًَ َعْ  اإْلِ أَْوقَْعت َعلَى  ََُلنَةَ َعلَى  ََُلٍ  َطْلقَةً َكَ ا ُ ِك
 . َِطْلقَةٍ 
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2059. (Maka jika dia enggan) dari keduanya iaitu kembali dan talak (hakim 
mentalakkan di atasnya) satu talak sebagai ganti darinya, kerana tidak ada jalan pada 
berterusan memudharatkannya dan tidak ada paksaan di atas kembali kerana ia tidak 
masuk dibawah paksaan sedangkan talak menerima gantian maka hakim menggantikan 
darinya di sisi dia enggan. Maka dia kata : aku jatuhkan ke atas si pulan satu talak, 
sertimana dihikayatkan dari al Imla‟, atau : aku hukumkan di atasnya pada isterinya 
dengan satu talak. 
 

 .  َوََل ٌُْشتََلطُ ِالّطََلِ  ُ ُ وُلهُ ِعْندَهُ .ٌُْشتََلطُ ُ ُ وُلهُ ِاٌَثْ َُت اْ تِنَاعُ ُ َكاْاعََ ِ ، إَّل إْ  تَعَذّلَ : تَْن ٌِ ٌ 

2060. Tanbih. Disyaratkan hadhirnya supaya sabit enggannya sama seperti 
orang yang degil, melainkan jika teruzur. Tidak disyaratkan bagi talak hadhirnya di sisi 
talak itu.  
 

َوإِْ  َطلَّ  . َوإِْ  َطلّقَا َ عًا َوقََي ااّطََلقَا ِ  .َوََل ٌَْنفُذُ َطََلُ  اْاقَاِ ً  ًِ ُ دِّة إْ َهاِاِ  َوََل  َْعدَ َوْطئِِ  أَْو َطََلقِ ِ 
ٌْئَِة اَْي ٌَقَْي ااّطََلُ ، ِْلَنَّها اْاَ ْقُصودَةُ  َوإِْ  َطلَّ  ااّزْوُا  َْعدَ َطََلِ  اْاقَاِ ً َوقََي ااّطََلُ  إْ  َكاَ  . اْاقَاِ ً َ َي اْافَ

 .َطََلُ  اْاقَاِ ً َلْ ِعًٌّا

2061. Tidak lulus talak qadhi pada tempoh penangguhan itu dan tidak selepas 
suami setubuh atau mentalakkan. Jika kedua mereka mentalakkan serentak jatuh dua 
talak. Jika qadhi mentalakkan serentak dengan kembali tidak jatuh talak itu kerana 
setubuh itu yang dimaksudkan. Jika suami mentalakkan selepas talak qadhi jatuh 
talaknya jika talak qadhi itu talak raj‟ie. 
 

ٌََلِء أَْو  ًِ اْنِقَ اِء ُ دّتِ ِ : تَتِّ ةٌ  َ   ٌَِِ ٌنِِ  ِْلَّ  اْْلَْصَ  اَْو اْ تَلََف ااّزْوَ اِ   ًِ اإْلِ ٌِْ   َأَْنَكَل ُصدِّ   ِأَْ  ادَّعتْ ُ َعلَ
َواَْي ٌُْق َْ  ُلُ وعَُها َعْن ُ . َواَْو اْعتََل َْت  ِاْاَوْطِء  َْعدَ اْاُ دِّة َوأَْنَكَلهُ َ قََط َ قَُّها ِ ْ  ااّطلَِب َعَ ًَل  ِاْعتَِلا َِها .َعدَُ  ُ 

ٌَْها . َِلْعتَِلا َِها  ُِوُصوِ  َ قَِّها إاَ
2062. Tatimmah. Kalau dua suami isteri berselisih pada iila‟ atau pada terhabis 
tempohnya dengan bahawa isteri mendakwa suami di atas iila‟ maka suami ingkar, 
dibenarkan suami dengan sumpahnya kerana asal tidak adanya. Kalau isteri mengaku 
dengan setubuh selepas tempoh itu dan suami ingkarkannya gugur hak isteri itu dari 
membuat tuntutan kerana mengamalkan pengakuannya. Tidak diterima rujuknya kerana 
dia mengakui sampai haknya kepadanya. 
 

  َ ٌِْل اْْلُواَى ااتّأِْكٌدَ اََها َواَْو تَعَدّدَ اْاَ ْ ِلُس َوَطاَ  اْافَْصُ  ُصدِّ ٌِْ   َأَْكثََل َوأََلادَ  ِ َ ٌََلِء َ ّلتَ َواَْو َكّلَل ٌَِ ٌَ  اإْلِ
ٌََلُء . ٌَِِ ٌنِِ  َكنَِظٌِلِه  ًِ تَْعِلٌِ  ااّطََل ِ  ٌَْ  تَْنِ ٌِز ااّطََلِ   ِأَّ  ااتّْنِ ٌَز إْنَشاٌء َوإٌِقَاعٌ َواإْلِ ٌْنََها َو َ  َو ُِلَ   َ

  .َوااتّْعِلٌُ  ُ تَعَلِّقَاِ   ِأَْ ٍل ُ ْ تَْق ٍَ   َااتّأِْكٌدُ  ِِهَ ا أَْاٌَ ُ 
2063. Kalau seorang mengulang sumpah iila‟ dua kali atau lebih dan dia 
hendakkan dengan selain yang pertama akan ta‟kid yang pertama walaupun berbilang 
majlis dan lama perceraian dibenarkan dia dengan sumpahnya seperti yang 
sebandingnya pada ta‟lik talak. Dibezakan di antara iila‟ dan di antara meluluskan talak 
dengan bahawa meluluskan talak adalah menjadikan dan menjatuhkan sementara iila‟ 
dan ta‟lik bersangkutan dengan perkara masa depan maka ta‟kid pada keduanya lebih 
layak.  
 

ٌَْ اُ  َوإِْ  أَْطلََ  َواَْي ٌُِلْد تَأِْكٌدًا َوََل اْ تِئْنَا ًا  ََواِ دَةٌ إْ  اتَّ دَ اْاَ ْ ِلُس َ ْ ًَل َعلَى  أَْو أََلادَ اَِلْ تِئْنَاَف تَعَدّدَْت اْْلَ
 . َوإَِّل، تَعَدّدَْت ِا ُْعِد ااتّأِْكٌِد َ َي اْ تََِلِف اْاَ ْ ِلِس .ااتّأِْكٌدِ 

2064. Atau dia hendak memulakan jadi berbilang sumpah itu. Jika dia mengitlak 
dan tidak hendakkan ta‟kid dan tidak memulakan maka satu jika satu majlisnya kerana 
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menanggungkan di atas ta‟kid. Jika tidak, berbilang ia kerana jauh ta‟kid serta berlainan 
majlis. 
 

َهالِ  ً. َْصٌ   ًِ ااّظِ ًّ َكَظْهِل أُّ ِ .  هَُو اُ َةً َ أُْ وذٌ ِ ْ  ااّظْهِل ِْلَّ  ُصوَلتَ ُ اْْلَْصِلٌّةُ أَْ  ٌَقُوَ  ِاَزْوَ تِِ  أَْنِت َعلَ
كُوِب َواْاَ ْلأَةُ َ ْلكُوُب ااّزْواِ  ٌِْلِه ِْلَنّ ُ َ ْوِ َي االُّ ٌََلِء . َوَ صُّوا ااّظْهَل دُوَ  َغ َوَكاَ  َطََلقًا  ًِ اْاَ اِهِلٌِّة َكاإْلِ
َوَ ِقٌقَتُ ُ ااّشْلِعٌّةُ تَْش ٌِ ُ ااّزْواِ .  َ ٌََّل ااّشْلعُ ُ ْكَ  ُ إاَى تَْ ِلٌِ َها  َْعدَ اْاعَْوِد َواُُزوِي اْاَكفّاَلِة َكَ ا َ ٌَأْتًِ

. َزْوَ تَ ُ  ًِ اْاُ ْلَ ِة  َِ ْ َلِ ِ  َكَ ا ٌُْؤَ ذُ ِ ّ ا َ ٌَأْتًِ
2065. Fasal pada zihar. “ظهار” pada lughah diambil dari “ظهر” i.e belakang tubuh 
kerana rupanya yang asal adalah bahawa seorang berkata kepada isterinya : kamu di 
atas aku seperti belakang tubuh emak ku. Mereka mengkhususkan belakang tidak 
selainnya kerana ia tempat tunggang dan perempuan itu tunggangan suami. Adalah ia 
talak pada jahiliyah seperti iila‟ maka syara‟ mengubah hukumnya kepada perempuan 
itu selepas “kembali”120 dan lazim kifarat sepertimana akan datang. Hakikatnya pada 
syarak : penyerupaan suami akan isterinya pada haram dengan perempuan mahramnya 
sepertimana difaham dari apa yang akan datang. 
 

ْ َ اعِ آٌَةُ  َوإِنُّهْي  }:  َوهَُو ِ ْ  اْاَك َائِِل قَاَ  اّاُ تَعَااَى .{َواَاِّذٌَ  ٌَُظاِهُلوَ  ِ ْ  نَِ ائِِهْي  }: َواْْلَْصُ   ٌِِ  قَْ َ  اإْلِ
 .{اٌََقُواُوَ  ُ ْنَكًلا ِ ْ  اْاقَْوِ  َوُزوًلا 

2066. Asal padanya sebelum ijmak ayat “orang-orang yang menziharkan isteri-
isteri mereka”. Ianya daripada dosa-dosa besar, firman Allah taala “dan sungguhnya 
mereka mengatakan kemungkaran daripada kata-kata, dan dosa”. 
 

ٌِْ  أَْو ثَََلثًا:  َائِدَةٌ  ٌَْس  ًِ اْاقُْلآِ   ُوَلةٌ ، ُوَلةُ اْاُ َ ادَاَِة  ًِ كُّ ِ آٌٍَة ِ ْنَها اْ ُي اّاِ تَعَااَى، َ ّلةً أَْو َ ّلتَ   َلَ
ًَ نِْصُف اْاقُْلآِ  َعدَدًا َوعُْشُلهُ  ِاْعتِ َاِل اْْلَْ َزاءِ . تَُشا ُِهَها  .َوِه

2067. Faedah. Surah Mujadalah pada setiap ayat daripadanya ada nama Allah 
taala, sekali atau dua kali atau tiga kali. Maka tidak ada didalam Quran satu surah yang 
menyerupainya. Ianya setengah Quran nisbah bilangan dan satu persepuluhnya dengan 
iktibar juzuk-juzuknya. 
 

َهالِ وَ  َهاُل أَْ   ):  َوكُلَُّها تُْؤَ ذُ ِ ْ  قَْوِاِ  .ِصٌ َةٌ َوُ َظاِهٌل َوُ َظاَهٌل ِ ْنَها َوُ َش ّ ٌ  ِ ِ :  أَْل َعَةٌ أَْلَكاُ  ااّظِ َوااّظِ
ْكُ  اْْلَّوُ  أَْ  ٌَقُوَ   (ٌَقُوَ   ْكُ  ااثّانًِ ( ااّلُ ُ  : ) أَْي َوِصٌ َتُ ُ َوهَُو االُّ أَْي ( ِاَزْوَ تِِ  ) أَْي ااّزْوُا َوهَُو االُّ

ْكُ  ااثّاِاُث  ًّ  ): اْاُ َظاَهُل ِ ْنَها َوهَُو االُّ ً )أَْو ِ نًِّ أَْو َ ِعً أَْو ِعْنِدي  (أَْنِت َعلَ ، أَْي َ ْلَك ًِ ِ ْنك (َكَظْهِل أُّ ِ
ْكُ  ااّلا ِيُ  ً، َوَهذَا هَُو اْاُ َش ّ ُ  ِِ  َوهَُو االُّ  َقَْد َ َصَ  ِ ْ  َكََلِي اْاُ َصنِِّف َ ِ ٌُي اْْلَْلَكاِ  . َ َلاٌي َكَ ْلَك ًِ ِ ْ  أُّ ِ

  .َواَِكْ  اََها شُُلوطٌ 
2068. Rukun-rukun zihar itu empat : sighah dan orang yang menzihar dan orang 
yang diziharkan dan apa yang diserupakan dengannya. Semuanya difahami dari 
katanya (Zihar itu bahawa berkata) iaitu sighahnya yang mana ia rukun pertama 
bahawa berkata (seorang lelaki) iaitu suami yang mana ia rukun kedua (kepada 
isterinya) iaitu orang yang diziharkan yang mana ia rukun ketiga : (kamu di atas aku) 
atau dari aku atau bersama ku atau di sisi ku (seperti belakang ibu ku) iaitu 
tunggangan ku dari kamu haram seperti tunggangan ku dari ibu ku, yang mana ia apa 
yang diserupakan dengannya iaitu rukun keempat. Maka sungguhnya terhasil dari 
kalam musannif semua rukun-rukunnya, akan tetapi baginya beberapa syarat lain.  
 

                                                 
120

. kembali pada kata-kata adalah menyalahinya dan membatalkannya. 
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َهالِ  ٌ َِة اَْفظٌ ٌُْشِعُل  ِااّظِ  َوذَِاَك إّ ا َصِلٌٌح َكأَْنِت أَْو َلأْ ُك أَْو .َ ا َ ّل  ًِ ااّ َ ا ِ : َو ًِ َ ْعنَاهُ .  َشُِلَط  ًِ ااّصِ
ٌِْلَها ِ ّ ا ٌُْذَكُل ِاْلَكَلاَ ِة  ٌْنَِها أَْو َغ ً أَْو َكعَ ً أَْو َكٌَِدَها، أَْو ِكنَاٌَةٌ َكأَْنِت َكأُّ ِ ًّ َكَظْهِل أُّ ِ ٌَدُك َواَْو  ِدُوِ  َعلَ

 .َكَلأِْ َها

2069. Maka disyaratkan pada sighah lafaz yang menyedarkan zihar. Pada 
maknanya apa yang telah lalu pada dhaman. Demikian itu samaada lafaz yang jelas 
seperti “kamu atau kepala kamu atau tangan kamu” walaupun tanpa “di atas aku” 
“seperti belakang ibu ku atau seperti tangannya”, atau kinayah seperti “kamu seperti ibu 
ku atau seperti matanya” atau selainnya daripada apa yang disebutkan untuk 
memuliakan seperti kepalanya. 
 

  َََل ٌَِصحُّ .َوشُِلَط  ًِ اْاُ َظاِهِل َكْونُ ُ َزْوً ا ٌَِصحُّ َطََلقُ ُ َواَْو َعْ دًا أَْو َكا ًِلا أَْو َ ِصًٌّا أَْو َ ْ  ُو ًا أَْو َ ْكَلانًا
ٍ َوَ ْ نُوٍ  َوُ ْكَلهٍ  ًّ ٌِْل َزْواٍ َوإِْ  نََكَح َ ْ  َظاَهَل ِ ْنَها، َوََل ِ ْ  َص ِ . ِ ْ  َغ

2070. Disyaratkan pada yang menziharkan keadaannya suami yang sah 
talaknya walaupun dia hamba atau kafir atau orang yang dikhasi atau yang majbub atau 
mabuk. Maka tidak sah ia dari selain suami sekalipun dia mengahwini perempuan yang 
dia ziharkan, dan tidak dari kanak-kanak dan orang gila dan yang dipaksa. 
 

 ََل ،َوشُِلَط  ًِ اْاُ َظاِهِل ِ ْنَها َكْونَُها َزْوَ ةً، َواَْو أََ ةً أَْو َصِ ٌَلةً أَْو َ ْ نُونَةً أَْو َلتْقَاَء أَْو قَْلنَاَء أَْو َلْ ِعٌّةً 
ً، أَْو قَاَ  ااّ ٌِّدُ :  َلَْو قَاَ  ِْلَْ نَ ٌٍِّة . أَْ نَ ٌِّةً َواَْو ُ ْ تَِلعَةً أَْو أََ ةً، َكااّطََل ِ  ًّ َكَظْهِل أُّ ِ إْ  نََكْ تُك  َأَْنِت َعلَ

ً، اَْي ٌَِصحّ : ِْلََ تِِ   ًّ َكَظْهِل أُّ ِ .  أَْنِت َعلَ
2071. Disyaratkan pada orang yang diziharkan keadaannya isteri walaupun 
amah atau kecil atau gila atau tersumbat kemaluan dengan daging atau tulang, 
bukannya perempuan ajnabi walaupun yang menebus talak atau amah, sama seperti 
talak. Maka kalau seorang kata kepada perempuan ajnabi: jika aku kahwini kamu maka 
kamu di atas aku seperti belakang ibu ku, atau kata penghulu kepada amahnya : kamu 
di atas ku seperti belakang ibu ku, tidak sah ia.  
 

َوشُِلَط  ًِ اْاُ َش ِّ   ِِ  َكْونُ ُ كُّ  أُْنثَى َ ْ َلٍي أَْو ُ ْزَء أُْنثَى َ ْ َلٍي  ِنََ ٍب أَْو َلَ اعٍ أَْو ُ َصاَهَلٍة اَْي تَكُْ  ِ َلًّ 
ِ  َوَزْوَ ِة أَ ٌِِ  ااّتًِ نََكَ َها قَْ َ  ِوََلدَتِِ  أَْو َ عََها  ٌَِ ا ٌَْظَهُل،  ِالّزْواِ َك ِْنتِِ  َوأُْ تِِ  ِ ْ  نََ ٍب َوُ ْلِ عَِة أَ ٌِِ  أَْو أُّ ِ
ٌَْس َ َ ّ  ااتَّ تُّيِ، َو ِِ ََلِف َ ْ  َكانَْت َ ََلاَ ُ َكَزْوَ ِة اْ نِِ ، َو ِِ ََلِف  ٌِْل اْْلُْنثَى ِ ْ  ذََكٍل َوُ ْنثَى ِْلَنّ ُ اَ  ِِ ََلِف َغ

ٌِْ  َوَ لّيَ  ٌَْس ِاْلَ ْ َلِ ٌِّة  َْ  ِاَشَل ِِ  َصلّى اّاُ َعلَ ٌِْ  َوَ لَّي ِْلَّ  تَْ ِلٌَ ُهّ  اَ ِ َصلّى اّاُ َعلَ ًّ َوأَّ ا أُْ تُ ُ . أَْزَوااِ اانّ ِ
َوَكذَا إْ  َكانَْت َ عَ ُ . ِ ْ  ااّلَ اعِ  َِإْ  َكانَْت ِوََلدَتَُها قَْ َ  إْلَ اِعِ   َََل ٌَِصحُّ ااتّْش ٌِ ُ  َِها، َوإِْ  َكانَْت  َْعدَهُ َصحّ 

 . ٌَِ ا ٌَْظَهلُ 

2072. Disyaratkan pada orang yang diserupakan dengannya keadaannya setiap 
perempuan mahram atau satu juzuk dari perempuan mahram, dengan titihan atau 
susuan atau semendaan yang asalnya tidak halal bagi suami itu seperti anak 
perempuannya dan saudara perempuannya dari titihan dan ibu susu bapanya atau 
emaknya dan isteri bapanya yang dikahwininya sebelum dia lahir atau serentak dengan 
kelahirannya pada yang paling zahir, bersalahan selain perempuan daripada lelaki dan 
khunsa kerana dia bukan tempat tamattu‟, dan bersalahan perempuan yang asalnya 
halal baginya seperti isteri anak lelakinya, dan bersalahan isteri-isteri nabi s.a.w.m 
kerana pengharaman mereka bukan kerana sifat mahram bahkan kerana kemuliaan 
nabi s.a.w.m. Adapun saudara perempuannya dari susuan maka jika lahirnya sebelum 
dia menyusu maka tidak sah penyerupaan dengannya dan jika ia selepasnya sah ia. 
Begitu juga jika ia serentak dengannya pada apa yang zahir.  
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َهالِ : تَْن ٌِ ٌ  ً ٌَْوً ا، تَْ ِلٌ ًا ِاْلٌَِ ٌ ِ ،ٌَِصحُّ تَأْقٌُِت ااّظِ ًّ َكَظْهِل أُّ ِ ً :  َلَْو قَاَ   . َكأَْنِت َعلَ ًّ َكَظْهِل أُّ ِ أَْنِت َعلَ
َوٌَِصحُّ تَْعِلٌقُ ُ ِْلَنّ ُ ٌَتَعَلُّ  . َ ْ َ ةَ أَْشُهٍل، َكاَ  ِظَهاًلا ُ َؤقّتًا َوإٌََِلًء َِلْ تِنَاِعِ  ِ ْ  َوْطئَِها  َْوَ  أَْل َعَِة أَْشُهلٍ 

ً،  ََظاَهَل ِ ْنَها  َُ َظاَهٌل ِ ْنُهَ ا :  َلَْو قَا َ .  ِااتّْ ِلٌِي  َأَْش َ َ ااّطََل َ  ًّ َكَظْهِل أُّ ِ إْ  َظاَهْلت ِ ْ  َ ّلتِك  َأَْنِت َعلَ
. َعَ ًَل  ُِ ْقتََ ى ااتّْنِ ٌِز َوااتّْعِلٌ ِ 

2073. Tanbih. Sah mewaktukan zihar, seperti : kamu di atas aku seperti 
belakang ibu ku sehari, kerana memenangkan sumpah. Maka kalau dia kata : kamu di 
atas aku seperti belakang ibu ku lima bulan, adalah ia zihar yang diwaktukan dan iila‟ 
kerana dia enggan dari menyetubuhinya lebih dari empat bulan. Sah menta‟likkannya 
kerana ia berkaitan dengan pengharaman maka ia menyerupai talak. Maka kalau dia 
kata : jika aku ziharkan madu kamu maka kamu di atas aku seperti belakang ibu ku, 
maka dia seorang yang menziharkann kedua-duanya kerana mengamalkan kehendak 
meluluskan dan menta‟likkan. 
 

َصاَل  ) ِأَْ  ٌُْ ِ َكَها  َْعدَ ِظَهاِلِه َزَ َ  إْ َكاِ   ُْلقٍَة َواَْي ٌَْفعَْ   (ذَِاَك َواَْي ٌُتْ ِْع ُ  ِااّطََلِ   )اْاُ َظاِهُل  ( َِإذَا قَاَ   )
 َِإْ  أَْ َ َكَها َزْوَ ةً  َْعدُ َعادَ  ٌَِ ا قَاَ ، ِْلَّ  .  ِْلَّ  تَْش ٌَِهَها  ِاْْلُّيِ َ ثًََل ٌَْقتَِ ً أَْ  ََل ٌُْ ِ َكَها َزْوَ ةً ،(َعائِدًا 

. اْاعَْودَ ِاْلقَْوِ  ُ َ ااَفَتُ ُ 
 .َوهَُو قَِلٌٌب ِ ْ  قَْوِاِهْي َعادَ  ًِ ِه َتِ ِ . قَاَ   ََُلٌ  قَْوًَل ثُّي َعادَ اَ ُ َوَعادَ  ٌِِ ، أَْي َ ااَفَ ُ َونَقََ  ُ : ٌُقَاُ  

2074. (Maka apabila) orang yang menziharkan (mengatakan demikian itu dan 
tidak dia mengikutkannya dengan talak) seperti bahawa dia menahan isterinya 
selepas ziharnya dalama masa yang boleh berlaku perceraian dan dia tidak lakukan 
(jadilah dia seorang yang kembali) kerana menyerupakan isteri dengan ibu sebagai 
contoh menuntut bahawa dia tidak menahannya sebagai isteri maka jika dia 
menahannya sebagai isteri selepas itu dia kembali pada apa yang dia katakan, kerana 
kembali bagi kata-kata adalah menyalahinya. Dikatakan “  i.e ” َاَل  َُ ٌن  َْوإاًل ثُمَّ َعادَ لَهُ َوَعادَ ِ يهِ 
kata si pulan satu kata-kata kemuduian dia kembali padanya, iaitu menyalahinya dan 
membatalkannya. Ianya dekat dengan kata mereka “  i.e dia kembali pada ”َعادَ ِ ى ِهبَِتهِ 
hibahnya. 
 

َهاِل اْاُ َؤقِّت إنَّ ا ٌَِصٌُل َعائِدًا : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْل ااّلْ ِعٌِّة، ِْلَنّ ُ  ًِ ااّظِ َهاِل اْاُ َؤ ِّد أَْو اْاُ ْطلَِ  َو ًِ َغ َهذَا  ًِ ااّظِ
ْ َ اكِ  .   َواْاعَْودُ  ًِ ااّلْ ِعٌِّة إنَّ ا هَُو  ِااّلْ عَةِ ، ِاْاَوْطِء  ًِ اْاُ دِّة َكَ ا َ ٌَأْتًِ، ََل  ِاإْلِ

2075. Tanbih. Ini pada zihar yang selama-lama atau yang mutlak dan pada 
selain perempuan raji‟e, kerana dia pada zihar yang diwaktukan hanyalah menjadi 
kembali dengan setubuh pada tempoh itu seperti mana akan datang, tidak dengan 
menahan, dan kembali pada perempuan raji‟e hanyalah ia dengan rujuk.  
 

تٌَْاِ   ٌَْس  ِعَْوٍد َعلَى اْْلََصّحِ َ َي تََ كُّنِِ   ِاإْلِ َهاِل َوقََصدَ  ِِ  ااتّأِْكٌدَ  َِإنّ ُ اَ َواْ تُثْنَِى ِ ْ  َكََلِ ِ  َ ا إذَا َكّلَل اَْفَظ ااّظِ
 .  ِلَْفِظ ااّطََلِ   َدََ  ااتّأِْكٌدِ 

2076. Dikecualikan dari kalamnya keadaan apabila dia mengulangi lafaz zihar 
dan bertujuan menta‟kidkan dengannya, maka ia bukannya kembali di atas yang paling 
sahih serta terboleh dia mendatangkan lafaz talak ganti dari ta‟kid itu.  
 

َهاِل  ُْلقَةٌ  َِ  ٍَب ِ ْ  أَْ  َا َِها   َلَْو اتَّصلَْت .َوَ ا تَقَدَّي ِ ْ  ُ ُصوِ  اْاعَْوِد  َِ ا ذُِكَل َ َ لُّ ُ إذَا اَْي ٌَتِّصْ   ِااّظِ
َهاِل  ُْلقَةٌ  ِ ْنُهَ ا أَْو ِ ْ  أََ ِدِهَ ا، أَْو  َْ ُخ نَِكاحٍ  َِ  َ ِِ  أَْو  َِ  َ َِها أَْو  ِاْنِفَ اخٍ َكِلدٍّة قَْ َ  اادُُّ وِ ،  َِ ْوٍت  ِااّظِ

ٍ َواَْي ٌَُلاِ ْي، أَْو ُ ّ  ااّزْوُا َعِقَب ِظَهاِلِه،  َََل َعْودَ  ًّ  .أَْو  ُْلقَةٌ  َِ  َِب َطََلٍ   َائٍِ  أَْو َلْ ِع

2077. Apa yang terdahulu daripada terhasil kembali dengan apa yang 
disebutkan itu tempatnya apabila tidak bersambung dengan zihar itu perceraian dengan 
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satu sebab daripada sebab-sebabnya. Maka kalau bersambung dengan zihar oleh 
perceraian dengan sebab mati dari kedua mereka atau seorang dari mereka, atau 
fasakh nikah dengan sebabnya atau dengan sebab isterinya atau dengan terfasakhnya 
seperti riddah sebelum setubuh, atau perceraian dengan sebab talak bain atau raji‟e 
dan dia tidak merujuk, atau suami itu gila mengiringi ziharnya, maka tidak ada kembali.  
 

َواَْو َلاَ َي َ ْ  َطلّقََها َعِقَب ِظَهاِلِه أَْو اْلتَدّ  َْعدَ دُُ وٍ  ُ تِّصًَل ثُّي أَْ لََي  َْعدَ ِلدّتِِ   ًِ اْاِعدِّة َصاَل َعائِدًا  ِااّلْ عَِة 
ْ ََلِي َزَ ٌ  ٌََ ُي بِ َوإِْ  اَْي ٌُْ ِ ْكَها َعِقَب ااّلْ عَِة،  َْ  َطلّقََها ََل  ْ ََلُي،  َْ  هَُو َعائِدٌ  َْعدَهُ إْ  َ َ ى  َْعدَ اإْلِ اإْلِ

ٌِ  اْاَ ّ ِ  َََل ٌَْ ُصُ   ِِ  . اْافُْلقَةَ  ُ وعُ إاَى اادِّ ْ ََلِي االُّ َواْافَْلُ  أَّ  َ ْقُصودَ ااّلْ عَِة اَِلْ تِ َاَ ةُ َوَ ْقُصودَ اإْلِ
 .إْ َ اٌك َوإنَّ ا ٌَْ ُصُ   َْعدُهُ 

2078. Kalau orang yang mentalakkannya rujuk mengiringi ziharnya atau murtad 
selepas setubuh hal keadaan bersambung, kemudian dia memeluk islam selepas 
riddahnya didalam iddah itu jadilah dia orang yang kembali dengan rujuknya itu, 
sekalipun dia tidak menahan isterinya mengiringi rujuk itu bahkan dia mentalakkannya, 
tidak dengan islam bahkan dia kembali selepasnya jika berlalu selepas islamnya masa 
yang muat percerian. Bezanya bahawa yang dimaksudkan dari rujuk adalah 
pengharusan dan yang dimaksudkan dari islam adalah rujuk kepada ugama sebenar, 
maka tidak terhasil tahanan dengannya, hanya ia terhasi selepasnya. 
 

 {َواَاِّذٌَ  ٌَُظاِهُلوَ  ِ ْ  نَِ ائِِهْي ثُّي ٌَعُودُوَ  ِاَ ا قَااُوا  }: ِاقَْوِاِ  تَعَااَى  (اَِزَ تْ ُ اْاَكفّاَلةُ  )إذَا َصاَل َعائِدًا  (َو  )
َهاِل َواْاعَْودُ َشْلطٌ، أَْو  ِاْاعَْوِد  َقَْط ِْلَنّ ُ اْاُ ْزُء اْْلَِ ٌُل؟ .اْْلٌَةَ  َهاِل َواْاعَْوِد، أَْو  ِااّظِ  َوَهْ  َوَ  َْت اْاَكفّاَلةُ  ِااّظِ

هَُو َظاِهُل اْْلٌَِة اْاُ َوا ُِ  ِاتَْلِ ٌِ ِهْي أَّ  َكفّاَلةَ اْاٌَِ ٌِ  : َواْْلَّوُ  . أَْوُ  ٌ، ذََكَلَها  ًِ أَْصِ  ااّلْوَ ِة  ََِل تَْلِ ٌحٍ 
. تَِ ُب  ِاْاٌَِ ٌِ  َواْاِ ْنِث َ ِ ٌعًا

2079. Apabila dia kembali (melazimi dia kifarat)kerana firman Allah taala 
“orang-orang yang menziharkan isteri mereka kemudian kembali kepada apa yang 
mereka katakan”. Adakah wajib kifarat itu dengan zihar dan kembali atau dengan zihar, 
dan kembali itu syarat, atau dengan kembali sahaja kerana ia juzuk yang akhir? 
Bebrapa wajah. Dia sebutkannya didalam asal Raudhah tanpa tarjih. Yang pertama itu 
adalah zahir ayat yang muafakat dengan pentarjihan mereka bahawa kifarat sumpah 
wajib dengan sumpah dan batal sumpah sekali.  
 

ْ َ اكِ  ٌِْلِه َِلْ تِْقَلاِلَها  ِاإْلِ  َواَْو قَاَ  ِاَزْوَ اتِِ  .َوََل تَْ قُطُ اْاَكفّاَلةُ  َْعدَ اْاعَْوِد  ِفُْلقٍَة ِاَ ْ  َظاَهَل ِ ْنَها  َِطََلٍ  أَْو َغ
ً،  َُ َظاَهٌل ِ ْنُه ّ : اْْلَْل َيِ  ًّ َكَظْهِل أُّ ِ  ٌََْلَزُ  ُ أَْل َُي .  َِإْ  أَْ َ َكُهّ  َزَ نًا ٌََ ُي َطََلقَُهّ   َعَائِدٌ ِ ْنُه ّ . أَْنتُّ  َعلَ
.  َِإْ  َظاَهَل ِ ْنُهّ   ِأَْل َيِ َكِلَ اٍت َصاَل َعائِدًا ِ ْ  كُّ ِ َواِ دٍَة ِ ْ  ااثََّلِث اْْلَُوِ ، َواَِزَ  ُ ثَََلُث َكفّاَلاتٍ . َكفّاَلاتٍ 

ٌِْ   ٌَِها ٌِْ  َكفّاَلةٌ . َوأَّ ا ااّلا ِعَةُ  َِإْ   َاَلقََها َعِقَب ِظَهاِلَها  َََل َكفّاَلةَ َعلَ  .َوإَِّل  َعَلَ

2080. Tidak gugur kifarat selepas kembali dengan sebab bercerai dengan orang 
yang dia ziharkannya dengan talak atau selainnya kerana tetap kifarat itu dengan 
menahannya. Kalau dia kata kepada isterinya yang empat : kamu semua di atas aku 
seperti belakang ibu ku, maka dia menziharkan semua mereka. Maka jika dia menahan 
mereka dalam satu tempoh yang memuatkan perbuatan mentalakkan mereka maka dia 
orang yang kembali kepada mereka itu, maka melaziminya empat kifarat. Maka jika dia 
menziharkan mereka dengan empat kalimah jadilah dia kembali dari setiap seorang dari 
tiga yang pertama, dan melaziminya tiga kifarat. Adapun yang keempat maka jika dia 
menceraikannya mengiringi ziharnya maka tidak ada kifarat di atasnya padanya. Jika 
tidak maka di atasnya kifarat. 
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ًَ ااّزّلاعُ َكا ًِلا ِْلَنّ ُ <َ أُْ وذَةٌ ِ ْ  اْاكُْفِل َوهَُو ااّ تُْل ِاَ تِْلَها ااذّْنَب تَْ ِفٌفًا ِ ْ  اّاِ تَعَااَى (َواْاَكفّاَلةُ  )  َو ُّ ِ
ٌِْ   .ٌَْ تُُل اْا َْذلَ  ًَ َكفّاَلةُ اْاٌَِ ٌ ِ : َوتَْنقَِ ُي اْاَكفّاَلةُ إاَى نَْوَع  َوُ َلتّ َةٌ ،ُ َ ٌَّلةٌ  ًِ أَّوِاَها َوَ ْلتَ َةٌ  ًِ آِ ِلَها َوِه

َهالِ  ًَ َكفّاَلةُ اْاقَتِْ  َواْاِ َ اعِ  ًِ نََهاِل َلَ َ اَ  َوااّظِ .  ًِ كُلَِّها َوِه
 iaitu menutup kerana ia menutup dosa di ”يُْفر“ i.e kifarat diambil dari (َكفّاَلة) .2081
atas jalan keringanan dari Allah taala. Dinamakan orang yang menanam dengan “َياِ ر” 
kerana dia menutupi benih. Kifarat terbahagi kepada dua bagai, diberi pilihan pada 
awalnya dan disusunkan pada akhirnya iaitu kifarat sumpah, dan yang disusunkan pada 
semuanya iaitu kifarat bunuh dan jimak pada siang ramadhan dan zihar. 
 

َهالِ   َوِالّلقَ َِة اْاُ ْ ِزئَِة  ًِ .ِاْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ةِ  (ِعتُْ  َلقَ ٍَة  )اْْلَّوُ  : َوِ َصااَُها ثَََلثَةٌ . َواْاَكََلُي اْْلَ   ًِ َكفّاَلِة ااّظِ
ٌْ ِ . اْاَكفّاَلِة أَْل َعَةُ شُُلوطٍ  َواَْو  ِِإْ ََلِي  (ُ ْؤِ نٍَة  )َ ا ذََكَلهُ  ِقَْوِاِ  : ااّشْلطُ اْْلَّوُ  . ذََكَل اْاُ َصنُِّف ِ ْنَها َشْلَط

ٌِْ  أَْو تَ َعًا ِالّ ا ًِ أَْو اادّالِ  ٌَْلَها . { َتَْ ِلٌُل َلقَ ٍَة ُ ْؤِ نٍَة  }قَاَ  تَعَااَى  ًِ َكفّاَلِة اْاقَتِْ  . أََ ِد اْْلَ ََو َوأُْاِ َ   َِها َغ
َهاِل َعلَى اْاُ قٌَِّد  ًِ آٌَِة اْاقَتِْ ، َكَ ْ ِ  اْاُ ْطلَِ   ًِ قَْوا  تَعَااَى  ْطََلِ  آٌَِة ااّظِ ٌَْها، أَْو َ ْ ًَل إِلِ  }قٌَِاً ا َعلَ

ٌِْ  ِ ْ  ِلَ اِاكُْي   .{َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍ  ِ ْنكُْي } : َعلَى اْاُ قٌَِّد  ًِ قَْوا  تَعَااَى  {َواْ تَْشِهدُوا َشِهٌدَ

2082. Bicara sekarang ini pada kifarat zihar. Perkara-perkaranya tiga. 
Pertamanya (memerdekakan hamba) kerana ayat yang mulia itu. Bagi hamba yang 
memada pada kifarat empat syarat. Musannif menyebutkan daripadanya dua syarat. 
Pertamanya apa yang dia sebutkan dengan katanya (yang beriman) walaupun dengan 
islam satu daripada dua ibu bapanya atau di atas jalan ikut orang yang menawannya 
atau negeri. Firman Allah taala pada kifarat bunuh “maka memerdekakan hamba yang 
beriman”. Dihubungkan dengannya akan selainnya kerana kias di atasnya atau kerana 
menanggungkan itlak ayat zihar itu di atas yang muqayyad pada ayat bunuh, sama 
seperti menanggungkan yang mutlak pada firman Allah taala “dan adakanlah dua saksi 
daripada lelaki-lelaki kamu” di atas yang dikaitkan pada firman Allah taala “dan 
adakanlah saksi yang adil dari kalangan kamu”. 
 

إْ َلاًلا  ٌَِّنًا ِْلَّ  اْاَ ْقُصودَ تَْكِ ٌُ  َ اِاِ   (َ ِلٌَ ةً ِ ْ  اْاعٌُُوِب اْاُ ِ ّلِة  ِاْاعََ ِ   ): ااّشْلطُ ااثّانًِ َ ا ذََكَلهُ  ِقَْوِاِ  
َوإَِّل  ٌََِصٌُل َكَلًّ َعلَى نَْفِ ِ  أَْو َعلَى . َوإِنَّ ا ٌَْ ُصُ  ذَِاَك إذَا اْ تَقَّ   ِِكفَاٌَِة نَْفِ  ِ  .ِاٌَتَفَّلَو ِاَوَظائِِف اْْلَْ َلالِ 

ٌِْلهِ  . َغ
2083. Syarat kedua apa yang dia sebutkan dengan katanya (yang selamat dari 
„aib-„aib yang memudharatkan kerja) sebagai mudharat yang jelas kerana tujuannya 
adalah menyempurnakan keadaannya supaya dia lapang untuk aktiviti orang merdeka. 
Demikian itu hanyalah terhasil apabila dia tersendiri dengan kecukupan dirinya, jika 
tidak maka jadilah ia beban di atas dirinya atau di atas orang lain. 
 

ٌِْب اْْلُْ ِ ٌِّة َ ا : قَاَ  اْْلَْصَ اُب : تَْن ٌِ ٌ  ٌِْب هُنَا َ ا ٌَُ لُّ  ِاْاعََ ِ  نَِظٌُل ُ ََلَ َظتِِ   ًِ َع ِ  ًِ اْاعَ ًّ ُ ََلَ َظةُ ااّشا ِِع
ٌِْب اْاَ  ٌِيِ َ ا ٌُِ  ُّ  ٌِْب اانَِّكاحِ َ ا ٌُِ  ُّ  َِ ْقُصوِد اْاِ َ اعِ َو ًِ َع ٌُْنِقُا االّْ َي ِْلَنّ ُ اْاَ ْقُصودَ  ٌَِها َو ًِ َع

  . ِاْاَ اِاٌِّة،  َاْعتُ َِل  ًِ كُّ ِ َ ْوِ يٍ َ ا ٌَِلٌُ   ِ ِ 
2084. Tanbih. Kata ashab Syafi'e : perhatian Syafi‟e pada aib disini adalah apa 
yang memudharatkan kerja, sebanding perhatiannya pada aib korban apa yang 
mengurangkan daging kerana ia yang dimaksudkan padanya, dan pada „aib nikah apa 
yang mencederakan maksud jimak dan pada „aib barang jualan apa yang 
mencederakan keadaannya sebagai harta. Maka diiktibarkan pada setiap tempat apa 
yang layak dengannya.  
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ْطََلِ  اْْلٌَِة اْاَكِلٌَ ِة َوِْلَنّ ُ ٌُْلَ ى ِك َُلهُ َكاْاَ ِلٌِض ٌُْلَ ى  ُْلُؤهُ،   ٌَُْ ِزُ  َصِ ٌٌل َواَْو اْ َ  ٌَْوٍي ُ ِكَي  ِِإْ ََلِ ِ  إِلِ
ٌَْل َشِدٌٍد، َوأَْعَوُل اَْي ٌُْ ِعْف  َوأَْقَلعُ َوهَُو َ ْ  ََل نَ َاَت  َِلأِْ ِ ، َوأَْعَلُا ٌُْ ِكنُ ُ تَتَا ُُي اْاَ ْشًِ  ِأَْ  ٌَكُوَ  َعَلُ  ُ َغ
َشاَلِة، َو َاقِدُ أَْنِفِ   ٌْنِِ  ااّ ِلٌَ ِة، َوأََصيُّ َوهَُو  َاقِدُ ااّ ْ يِ، َوأَْ َلُس إذَا  ُِهَ ْت إَشاَلتُ ُ َوٌَْفَهُي  ِاإْلِ َعَوُلهُ  ََصَل َع

 ِ ٌْ ٌِْ  َو َاقِدُ أََصا ِيِ ِلْ لَ  . َو َاقِدُ أُذُنَ

2085. Maka memada yang kecil walaupun bayi berumur sehari yang dihukumkan 
Islamnya kerana itlak ayat yang mulia itu dan kerana dia diharapkan menjadi dewasa 
sama seperti orang sakit yang diharapkan sembuh, dan orang yang botak iaitu yang 
tidak ada rambut kepala, dan yang capek yang boleh berturut-turut berjalan dengan 
bahawa capeknya tidak kuat, dan yang buta sebelah mata yang butanya tidak 
melemahkan pandangan matanya yang sihat, dan yang pekak iaitu orang yang luput 
pendengaran, dan yang bisu apabila difahami isyaratnya dan dia faham isyarat, dan 
yang luput dua telinganya dan yang luput jari-jari dua kakinya. 
 

ٌِْلِهَ ا، َوََل  َاقِدُ أُْنُ لَِة إْ َهاٍي  ٌِْ  ِ ْ  َغ َوََل ٌُْ ِزُ  َزِ ٌ  َوََل  َاقِدُ ِلْ ٍ  أَْو ِ ْنِصٍل َو ِْنَصٍل ِ ْ  ٌٍَد أَْو  َاقِدُ أُْنُ لَتَ
ْ َزاُء َعلَى اْْلََصّحِ . َوََل ٌُْ ِزُ  َهَلٌي َعاِ ٌز َوََل َ ِلٌٌض ََل ٌُْلَ ى  ُْلُؤهُ . ِاتَعَطُِّ  َ ْنفَعَِة اْاٌَدِ   . َِإْ   َِلَ   َاَ  اإْلِ

2086. Tidak memada yang lumpuh dan tidak yang luput satu kaki atau kelingking 
dan jari manis dari satu tangan atau yang luput dua ruas jari dari selain keduanya, dan 
tidak yang luput satu ruas jari dari ibu jari kerana hilang manfaat tangan. Tidak memada 
yang sangat tua yang lemah dan tidak yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Maka 
jika dia sembuh ternyata memada di atas yang paling sahih. 
 

َلاِء  ِأَْ  : ااّشْلطُ ااثّاِاُث  ٌِْ   ُِ َ ّلِد ااّشِ ْعتَاِ  َعْ  اْاَكفّاَلِة،  َََل ٌُْ ِزُ  ِشَلاُء قَِلٌٍب ٌَْعتُِ  َعلَ ّ ِ  ًِ اإْلِ َكَ اُ  ااّلِ
َكاَ  أَْصًَل أَْو  َْلًعا  ِنٌِِّة ِعتِْقِ  َعْ  َكفّاَلتِِ  ِْلَّ  ِعتْقَ ُ ُ ْ تََ  ٌّ  ِِ َهِة اْاقََلا َِة  َََل ٌَْنَصِلُف َعْنَها إاَى اْاَكفّاَلِة، 

 َوٌُْ ِزُ  ُ دَ ٌّل .َوََل ِعتُْ  أُّيِ َواٍَد َِلْ تِْ قَاقَِها اْاِعتَْ ، َوََل ِعتُْ  ِذي ِكتَا ٍَة َصِ ٌَ ٍة ِْلَّ  ِعتْقَ ُ ٌَقَُي  َِ  َِب اْاِكتَا َةِ 
 .َوُ عَلٌّ  ِعتْقُ ُ  ِِصفَةٍ 

2087. Syarat ketiga : sempurna kehambaan pada memerdekakan hamba dari 
kifarat. Maka tidak memada membeli kerabat yang merdeka di atasnya dengan semata-
mata beli dengan bahawa kerabat itu asal atau fara‟nya dengan niat memerdekakannya 
kerana merdekanya dihakkan dengan pihak kerabat maka tidak ia terpaling darinya 
kepada kifarat, dan tidak memerdekakan ummu walad kerana dia berhak merdeka, dan 
tidak memerdekakan yang punya kitabah yang sah kerana merdekanya jatuh dengan 
sebab kitabah. Memada yang ditadbir dan yang digantungkan merdekanya dengan sifat. 
 

:   َلَْو أَْعتََ  َعْ دَهُ َعْ  َكفّاَلتِِ   ِِعَوٍض ٌَأُْ ذُهُ ِ ْ  ااّلقٌِِ  َكـ.ُ لُوُّ ااّلقَ َِة َعْ  َشْوِب اْاِعَوِض : ااّشْلطُ ااّلا ُِي 
ٍ َكـ  ًّ ًّ أَْافًا، أَْو َعلَى أَْ نَ ِ أَْعتَْقُت َعْ ِدي َهذَا َعْ  َكفّاَلتًِ  ِأَْاٍف ِاً : أَْعتَْقتَُك َعْ  َكفّاَلتًِ َعلَى أَْ  تَُلدّ َعلَ

ٌْك ْعتَاُ  َعْ  َكفّاَلتِ ِ :  َِقٌَ  . َعلَ  .اَْي ٌُْ ِز ذَِاَك اإْلِ

2088. Syarat keempat : sunyi hamba itu dari campuran bayaran. Maka kalau dia 
memerdekakan hambanya dari kifarat dengan bayaran yang dia ambil dari hamba itu 
seperti: aku merdekakan kamu dari kifarat ku di atas bahawa kamu berikan aku seribu, 
atau di atas seorang asing seperti : aku merdekakan hamba ku ini dari kifarat ku dengan 
seribu bagi ku di atas kamu. Maka dikatakan: tidak memada perbuatan memerdekakan 
itu dari kifaratnya.121 
 

                                                 
121

. tidak memada dari kifarat serta merdekanya dengan bayaran itu. 


